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Portāls Gudriem.lv piedāvā jaunu sadaļu – cenu salīdzināšanas rīku autonomām visā pasaulē
Preču un pakalpojumu cenu salīdzināšanas portāls Gudriem.lv ir izveidojis jaunu sadaļu autonomu
cenu salīdzināšanai visās pasaules valstīs. Sadaļa tapusi, sadarbojoties ar pieredzējušu autonomas
brokeru uzņēmumu Booking Group.
Portāla Gudriem.lv pārstāvis Dmitrijs Zaznovs vēsta: „Pēdējā laikā īpaši iecienīta kļuvusi portāla
Gudriem.lv ceļojumu sadaļa. Apmeklētāji aizvien biežāk izvēlas atrast izdevīgākos lidojumus, viesnīcas un
ceļojumu apdrošināšanu, izmantojot portāla Gudriem.lv salīdzināšanas rīkus. Arī 20% no atlaižu kuponu
sadaļas apmeklētājiem regulāri apskata dažādu ceļojumu piedāvājumus. Tas liecina par tendenci ietaupīt
naudu atpūšoties, tomēr neliegt sev iespēju doties tālākos ceļojumos. Tādēļ, lai padarītu ceļošanu mūsu
klientiem vēl izdevīgāku, izveidojām autonomu cenu salīdzināšanas rīku, ar kura palīdzību mūsu
apmeklētāji varēs atrast visizdevīgāko transporta līdzekli, lai arī kurā vietā pasaulē viņi atrastos!”
Autonomu cenu salīdzināšanas sadaļā dažu minūšu laikā ir iespējams atrast izdevīgākos risinājumus
automašīnu izīrēšanai visās pasaules valstīs. Lai atrastu izdevīgāko variantu, attiecīgajos laukos
nepieciešams atzīmēt automašīnas izīrēšanas un nodošanas valsti, pilsētu, vietu un laiku. Saņemtajos
rezultātos interesenti varēs aplūkot ne tikai automašīnas īres izmaksas, bet arī pašu automašīnu vizuālo
izskatu, kā arī papildus izvēlēties parametrus – pasažieru skaitu, gaisa kondicioniera esamību,
apdrošināšanas datus, tehniskos datus u.c.
Komentējot portāla Gudriem.lv jaunizveidoto sadaļu, uzņēmuma Booking Group Ltd. Direktors Igors
Demčakovs uzsver, ka izmantojot autonomas pakalpojumus, klientiem nevajadzētu aizmirst par
tehniskās palīdzības nodrošinājumu uz ceļa: „Uz ceļa problēmas var gadīties katram, tādēļ portāla
Gudriem.lv autonomas sadaļas lietotājiem mēs garantējam palīdzību uz ceļa 24 stundas diennaktī. 2011
gadā mūsu uzņēmums apkalpoja vairāk kā 70tūkstošus klientu visā pasaulē, turklāt mums ir pieredze ne
tikai ar rietumu, bet arī ar austrumu valstu klientiem. Klientu raižu uzklausīšanai, mēs esam izveidojuši
multilingvālu klientu zvanu centru, kurā strādā vairāk kā 50 darbinieku. Mūsu operatoru kolektīvs
pārvalda visas nepieciešamās valodas, tādēļ saviem klientiem varam piedāvāt izsmeļošu informāciju un
palīdzību. Mūsu galvenie konkurenti ir rietumu uzņēmumi, tomēr tie nevar uzturēt tādus lielus reģionus
kā Baltija, Krievija un NVS valstīs, kur klienti prasa atšķirīgu pieeju kā citu Eiropas valstu iedzīvotāji.”
Autonomu cenu salīdzināšanas sadaļu portālā Gudriem.lv var atrast šeit:
http://www.gudriem.lv/autonoma/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 un KASKO polises, ceļojumu apdrošināšanas, avio
biļešu un viesnīcu piedāvājumus, interneta un TV pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus, taksometru
pakalpojumu tarifus, kā arī kolektīvās iepirkšanās interneta vietņu piedāvājumus.
Dmitrijs Zaznovs: tālr. – (+371) 26019321, e-pasts – info@gudriem.lv, interneta mājas lapa –
www.gudriem.lv.

