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Gudriem.lv: tagad kuponi no 13 mājās lapām pieejami vienuviet!

Mūsdienās  aizvien  lielāku  popularitāti  iemanto  kolektīvās  iepirkšanās  portāli,  kuri  piedāvā 
iegādāties  preces  un  pakalpojumus  ar  ievērojamām  atlaidēm.  Tālab  pakalpojumu 
salīdzināšanas portāls Gudriem.lv lietotāju ērtībai izstrādājis jaunu servisu, kas sniedz iespēju 
iepazīties ar 13 Latvijas kolektīvās iepirkšanās vietņu piedāvājumiem vienuviet.

«Kolektīvās  iepirkšanās  pakalpojumi  ir  iemantojuši  lielu  popularitāti  visā  pasaulē,  jo  šādi 
iespējams ietaupīt 50% un vairāk procentu no preces vai pakalpojuma sākotnējās cenas,» 
skaidro Gudriem.lv pārstāvis  Dmitrijs  Zaznovs.  «Tomēr,  lai  nepalaistu  garām  izdevīgākos 
piedāvājumus, nepieciešams regulāri apmeklēt populārākās kolektīvās iepirkšanās vietnes un 
sekot līdzi  jaunumiem. Tas prasa laiku. Tālab,  ņemot vērā mūsu portāla  lietotāju vēlmes, 
esam  apkopojuši  aktuālākos  piedāvājumus  no  Latvijas  lielākajām  kolektīvās  iepirkšanās 
vietnēm.  Lietotāju  ērtībai  piedāvājam  arī  iespēju  pieteikties  jaunāko  un  aktuālāko 
piedāvājumu saņemšanai e-pastā.»

Šobrīd portālā Gudriem.lv pieejama informācija par 13 Latvijas kolektīvās iepirkšanās portālu 
piedāvājumiem, tostarp - Atlaižuklubs.lv, BIGO.LV, Cherry.lv, DEAL24.LV, IzdevīgākKopā.lv, 
Kopālētāk.lv, KUPON.LV, PērkamKopā.lv, Superakcijas.lv un citi.

Preču  vai  pakalpojumu  meklēšana  portālā  Gudriem.lv iespējama  divējādi:  pirmkārt  – 
meklēšana pēc preču vai pakalpojumu veida (piemēram, atpūta, SPA, restorāni, auto u.c.), 
otrkārt – noteiktu kolektīvās iepirkšanās vietņu piedāvājumu atlasīšana.

Portāla Gudriem.lv sadaļas «Kuponi» lietotājiem katru dienu pieejami aptuveni 50 kolektīvās 
iepirkšanās  piedāvājumi  atpūsties,  nobaudīt  maltīti  restorānā  vai  iegādāties  kādu 
mājsaimniecībā noderīgu lietu lētāk. Tāpat šajā sadaļā iespējams sekot līdzi katra konkrētā 
piedāvājuma statusam – akcijas ilgums, pircēju skaits, gaidāmais ietaupījums. Uzklikšķinot uz 
izvēlētā  kupona,  lietotājs  automātiski  nokļūst  uzņēmuma  interneta  mājas  lapā,  kur  var 
iepazīties  ar  detalizētāku  piedāvājuma  aprakstu,  kā  arī  kupona  apmaksas  un  lietošanas 
noteikumiem.

«Pasaules  un  Baltijas  valstu  līdzšinējā  pieredze  liecina,  ka  kolektīvo  iepirkšanās  vietņu 
popularitāte  strauji  pieaug.  Piemēram,  Igaunijā  šobrīd  aktīvi  darbojas  aptuveni  25  šādas 
iepirkšanās  vietnes.  Latvijā  to  skaits  drīzumā sasniegs 20, jo pie  mums darbību uzsākuši 
vairāki  uzņēmumi,  kuriem  ir  vērā  ņemama  pieredze  kolektīvās  iepirkšanās  pakalpojumu 
ieviešanā Igaunijā  un Lietuvā.  Nav izslēgts,  ka jau  tuvākajā  laikā tirgū  parādīsies  arī  citi  
nopietni spēlētāji, kas ievērojami palielinās konkurenci,» tā Dmitrijs Zaznovs. 
  

Gudriem.lv uzsāka  darbību  2009.  gadā  kā  neatkarīgs  interneta  resurss.  Tā  lietotājiem  ir  
iespēja  patstāvīgi  salīdzināt  dažādu  pakalpojumu  cenas.  Sākotnēji  tika  salīdzināti  mobilo  
operatoru tarifi, šobrīd iespējams salīdzināt priekšapmaksas sarunu kartes, depozītu procentu  
likmes, ātros kredītus, OCTA polises, interneta un TV pakalpojumus. Drīzumā tiks pievienoti  
vēl daži aktuālo pakalpojumu salīdzināšanas servisi.
 
Dmitrijs Zaznovs M.: 26019321 info@gudriem.lv www.gudriem.lv 
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