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Gandrīz piektdaļa latviešu šogad nelīgos
Pakalpojumu salīdzināšanas portāla Gudriem.lv veiktajā aptaujā par pirmssvētku iepirkšanās
paradumiem noskaidrojies, ka aptuveni piektā daļa Latvijas iedzīvotāju šogad plāno nesvinēt
Līgo svētkus.
Kopā ar sociālo portālu Draugiem.lv veiktajā aptaujā, kurā piedalījās 63 614 cilvēku, Gudriem.lv
noskaidroja, ka vispār nesvinēt Jāņus nolēmuši 18 procenti aptaujāto.
Savukārt lielākā daļa aptaujāto (39 procenti) atzīst, ka visu līgošanai nepieciešamo iegādāsies tuvējā
veikalā vai pa ceļam uz svinībām. Otra populārākā atbilde (27 procenti) liecina, ka par Jāņiem vajadzīgo
Latvijas iedzīvotāji sāks domāt īsi pirms svinību sākuma un lēmumu par pārtikas, dzērienu un citu
nepieciešamo preču iegādi pieņems pēdējā brīdī.
10 procentu respondentu atzīst, ka paši svētkiem neko nepirks, bet četri procenti aptaujāto Jāņus svinēs
kādā pasākumā, kur visu varēs iegādāties uz vietas.
1495 respondenti jeb 2 procenti aptaujāto, pirms doties uz veikaliem pēc svētku pirkumiem, izpētīs
lielveikalu atlaižu akcijas salīdzināšanas portālā Gudriem.lv
Lai atvieglotu līgotāju izvēli un ļautu ikvienam ietaupīt naudu, Tieši pirms Līgo svētkiem Gudriem.lv
izveidojis ērtu salīdzināšanas instrumentu četriem Jāņos vispieprasītākajiem produktiem – alum, šašlikam,
sieram un cepamdesiņām - http://www.gudriem.lv/akcijas?lng=lv Tajā, apkopota informācija no Visiem
Latvijas pārtikas lielveikalu tīkliem (RIMI, Maxima, Elvi, IKI, LaTS, Mego, PRISMA, top!, VESKO) un ērti
salīdzināmas pilnīgi visas šo veikalu Līgo atlaižu akcijas.
Informāciju sagatavoja Gudriem.lv komercdirektore Helēna Brahmane, tel. (+371) 27609880, e-pasts –
info@gudriem.lv, interneta mājas lapa – www.gudriem.lv.

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.

