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Gudriem.lv piedāvā svētku cenu salīdzinājumu – lielisku iespēju uzzināt, kur pirms Līgo
svētkiem iepirkties ir visizdevīgāk
Mūsdienās Līgo svētki saistās ne vien ar skanīgām dziesmām, vainagu pīšanu, alus
brūvēšanu un siera siešanu, bet arī ar gana lieliem tēriņiem. Rūpējoties par Latvijas
iedzīvotāju maciņu saturu, preču un pakalpojumu cenu salīdzināšanas portāls Gudriem.lv
īpaši šiem svētkiem piedāvā jaunu pakalpojumu – tradicionālo Līgo produktu akcijas
piedāvājumu salīdzinājumu 10 lielveikalu tīklos.

„Šogad divas trešdaļas Latvijas iedzīvotāju Līgo svētku svinībām atvēlējuši tikpat vai pat mazāk līdzekļu
nekā pērn – vairāk nekā puse jeb 61% pircēju plāno iekļauties 25 latos. Bet populārākie produkti, ko
plānots celt svētku galdā, ir siers, alus un šašliks, liecina lielveikalu tīkla Maxima jaunākās aptaujas
rezultāti. Ņemot vērā šīs tendences, esam izstrādājuši jaunu pakalpojumu, kura mērķis ir palīdzēt Latvijas
iedzīvotājiem sarūpēt visu lustīgai līgošanai nepieciešamo, ietaupot un vienlaikus saglabājot Līgo svētku
svinēšanas tradīcijas”, ar Gudriem.lv jaunā pakalpojuma priekšrocībām iepazīstina portāla pārstāve
Helēna Brahmane.
Gudriem.lv pakalpojums «Iepērkamies Līgo svētkiem!» izstrādāts kā papildinājums lielveikalu akcijas
preču piedāvājumu salīdzināšanas servisam. Tā ietvaros iespējams salīdzināt aktuālos akcijas preču
piedāvājumus četru veidu produktiem, kas tradicionāli tiek celti Līgo svētku galdā (siers, alus, desiņas,
šašliks) un kuriem Vasaras saulgriežu laikā lielveikalos tiek piemērotas īpašas atlaides.
Kad izvēlēta noteiktu preču kategorija, sistēma lietotājam piedāvā pārskatāmu tabulu, kurā apkopota
informācija par visiem aktuālajiem akcijas preču piedāvājumiem, īpaši izceļot atlaides apjomu un akcijas
ilgumu. Piemēram, cilvēks var izvēlēties lētāko šašliku no kopskaitā 35 šašliku veidiem vai salīdzināt sava
iecienītākā šašlika cenas 10 dažādos lielveikalu tīkos.
Sadaļās «cīsiņi un sardeles» un «siers» pieejami aptuveni 50 aktuālie akcijas piedāvājumi, bet sadaļā
«alus» gandrīz uz pusi vairāk – 83! Turklāt lietotāju ērtībai tiek piedāvāta arī iespēja atlasīt preces pēc
konkrēta lielveikala, atlaides apmēra vai akcijas ilguma.
„Nav prāta darbs pārmaksāt par preci, ja ir iespēja to nopirkt lētāk, izmantojot akcijas piedāvājumus.
Piemēram, pakalpojuma «Iepērkamies Līgo svētkiem!» lietotājs, kurš plāno atvēlēt svētku galdam 25
latus, par šo naudu var iegādāties 5 litrus alus, 4 kilogramus siera un 6 kilogramus šašlika. Pērkot
minētos produktus par standarta cenu, par šo pašu naudu iespējams iegādāties tikai 3 litrus alus, 2,5
kilogramus siera un 4 kilogramus šašlika. Starpība ir ievērojama, vai ne?”, tā H. Brahmane.
Akcijas produktu skaits Latvijas lielveikalu tīklos pirms Līgo svētkiem ir palielinājies par 10 līdz 15%. Lai
iepazītos ar šiem piedāvājumiem, Gudriem.lv meklētājā atliek ievadīt tikai nepieciešamā produkta
nosaukumu. Tāpat ir iespējams salīdzināt akcijas piedāvājumus dažādās preču kategorijās.
Gudriem.lv novēl visiem jautru un drošu līgošanu!
Salīdzināšanas portāls Gudriem.lv savu darbību uzsāka 2009.gadā. Tas ir neatkarīgs interneta resurss, kura
lietotājiem ir iespēja patstāvīgi salīdzināt dažādu pakalpojumu cenas. Ja sākotnēji portāls piedāvāja salīdzināt tikai
Latvijas tirgū pieejamo mobilo operatoru tarifu plānus, šodien iespējams salīdzināt arī priekšapmaksas kartes,
depozītus, ātros kredītus, OCTA polises, ceļojumu apdrošināšanas piedāvājumus, interneta un TV pakalpojumu
sniedzēju piedāvājumus, auto līzinga un patēriņa kredīta piedāvājumus, kā arī kolektīvās iepirkšanās interneta vietņu
piedāvājumus u.c. Drīzumā Gudriem.lvlietotājiem būs pieejamas vēl vairāku aktuālo pakalpojumu salīdzināšanas
iespējas.
Helēna Brahmane: tālr. – (+371) 29136065, e-pasts – info@gudriem.lv, interneta mājas lapa – www.gudriem.lv.

