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Jauns Gudriem.lv pakalpojums – visu lielveikalu atlaižu katalogu apskate
Latvijas iedzīvotājiem radusies iespēja internetā apskatīt un izvēlēties vajadzīgo starp visām
preču atlaidēm, kuras speciālos katalogos pircējiem piedāvā 30 Latvijas lielveikalu tīkli, sadzīves
tehnikas tirgotāji, aptiekas, elektronikas veikali un citi tirdzniecības uzņēmumi.
Jaunais atlaižu katalogu apskates pakalpojums portālā Gudriem.lv apvieno vairākus simtus atlaižu akciju
piedāvājumu no 30 tirgotājiem, ieskaitot Rimi, Maxima, Elvi, IKI, Mego, Prisma, Super Netto, TOP, Mēness
Aptieka, RD Electronics, JYSK un daudziem citiem.
„Portālā Draugiem.lv veiktā aptauja liecina, ka 82% no aptuveni 40 000 respondentu regulāri seko atlaidēm
lielveikalos, turklāt 32% aptaujāto atzina, ka par atlaidēm uzzina tieši no drukātajiem lielveikalu akciju
katalogiem,” informē portāla Gudriem.lv valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Zaznovs. Ņemot vērā šo katalogu
popularitāti, kā arī pašu tirgotāju pausto faktu, ka katrā iepirkumu grozā 30 – 50% preču ir ar atlaidēm,
Gudriem radīja savu jauno pakalpojumu, kurš ļauj visus katalogus apskatīt vienuviet internetā.
Gudriem.lv šķirstāmo lielveikalu katalogu sistēma ļauj izvēlēties atlaižu katalogus pēc veikalā dominējošo preču
veida, piemēram, pārtikas lielveikali, aptiekas, būvniecība un remonts, elektronika un elektrotehnika, preces
mājai, saimniecības un skaistumkopšanas preces.
„Daudzi veikalu tīkli jau izdevuši Ziemassvētku atlaižu katalogus un tie ir iekļauti Gudriem.lv, tādējādi palīdzot
mūsu lietotājiem krietni ietaupīt, plānojot pirkumus un meklējot dāvanas svētkiem,” piebilst D. Zaznovs.
Gudriem.lv apkopotos lielveikalu atlaižu katalogus var apskatīt šeit: http://www.gudriem.lv/veikalu-akcijas?
lng=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, kā arī
kolektīvās iepirkšanās interneta vietņu piedāvājumus. Drīzumā Gudriem.lv lietotājiem būs pieejamas vēl vairāku aktuālo
pakalpojumu salīdzināšanas iespējas.
Sarmīte Vucāne: tālr. – (+371) 29424515, e-pasts – sarmite@gudriem.lv, interneta mājas lapa – www.gudriem.lv.

