
Līderis kolektīvās iepirkšanās tirgū tagad piedāvā preču piegādi visā Latvijā

Kolektīvās iepirkšanās līderis ZIZU.LV integrējis savu pakalpojumu sarakstā iespēju tiešsaistē  

pasūtīt  izvēlētās  preces  piegādi.  Tādējādi  portāls  sniedz  iespēju  ne  tikai  Rīgas,  bet  arī  citu  

Latvijas pilsētu iedzīvotājiem iegādāties preces ar ievērojamu atlaidi. 

Portālam jau ir aptuveni 220 tūkstoši lietotāju, no kuriem aptuveni 170 tūkstoši dzīvo Rīgā. „Vēl 

pavisam nesen tie portāla lietotāji, kuri dzīvo ārpus Rīgas, diemžēl nevarēja izmantot lielāko daļu 

no  mūsu  piedāvājumiem,”  atzīst  Samads  Muhamedovs,  kompānijas  Kupikupon  Global 

reģionālais  direktors  un  portāla  ZIZU.LV  vadītājs.  „Taču  tagad  mēs  ar  prieku  piedāvājam 

izvēlēto preču piegādi uz jebkuru adresi Latvijā. Pasūtīt piegādi ir ļoti vienkārši un to  var izdarīt 

mūsu portālā.”  Portāla  vadītājs  atzīmēja,  ka kompānija  saprot,  cik nozīmīga  ir  šāda piegāde. 

„Pasūtot preces ar piegādi ZIZU.LV mājas lapā, lietotāji būtiski ietaupa naudu ne tikai par pašu 

preci,  bet  arī  par transporta izdevumiem, jo vairs nav nepieciešams nokļūt līdz veikalam, lai 

saņemtu preci,” turpina Samads. „Turklāt tagad šī iespēja pieejama ne tikai Rīgas, bet arī citu 

Latvijas pilsētu iedzīvotājiem.” 

Pēc ZIZU.LV pārstāvju vārdiem, martā vien tika apstrādāti vairāk kā 700 lietotāju pieteikumi 

preču  piegādei  Rīgā  un  citās  Latvijas  pilsētās.  „Mēs  saprotam,  ka,  pērkot  preces  par 

viszemākajām un visizdevīgākajām cenām, mūsu portāla lietotājiem ir svarīgi, lai arī piegādes 

cena  būtu maksimāli  pieejama,”  atzīmē  Samads  Muhamedovs.  „Pateicoties  lielajam pirkumu 

apjomam portālā, kā arī pateicoties mūsu partneriem, mēs varam piedāvāt viszemākās piegādes 

cenas Latvijas tirgū.”

Pašreiz portāla lietotājiem ir iespēja pasūtīt izvēlētās preces piegādi ar kurjeru uz jebkuru adresi 

Rīgā, vai arī izmantot vispieejamāko risinājumu – pasūtīt piegādi līdz pasta termināliem Mana 

Pasta Stacija, kuri atrodas visās lielākajās Latvijas pilsētās.  Zīmīgi, ka jau tuvāko dienu laikā 



ZIZU.LV ieviesīs vēl vienu piegādes iespēju – piegāde ar kurjeru visā Latvijā – sadarbībā ar 

portāla partneri, kurjerdienestu DPD. 

Par kompāniju

ZIZU.LV  ir  daļa  no  starptautiskā  koncerna  Kupikupon  Global  Limited.  Kupikupon  Global 

Limited ir lielākā kolektīvās iepirkšanās kompānija Austrumeiropā. Pašreiz tā veiksmīgi darbojas 

septiņās valstīs: Krievijā, Ukrainā, Kazahstānā, Baltkrievijā, Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. 

Papildu informācija: Jūlija Prohožaja, julija@zizu.lv


