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Aptauja: 54 procenti Latvijas ceļotāju viesnīcu rezervē internetā
Vairāk nekā puse cilvēku, kuri dodas ceļojumā vai darījumu braucienā, viesnīcu izvēlas atrast
un rezervēt paši, ar interneta starpniecību, noskaidrojusi salīdzināšanas portāla Gudriem.lv
aptauja.
Sadarbībā ar Draugiem.lv veiktajā aptaujā piedalījās 28 898 cilvēki, 54 procenti no kuriem sev viesnīcu
internetā atrod un rezervē paši, bet pie ceļojumu aģentūrām šī pakalpojuma sakarā vēršas 46 procenti
aptaujāto.
Gandrīz piektdaļa (19%) aptaujāto atzinusi, ka viesnīcu meklē portālā booking.com, savukārt 27 procenti
respondentu, papildus šim portālam, izpēta piedāvājumus arī citās viesnīcu rezervēšanas vietnēs.
Astoņi procenti aptaujāto atbildējuši, ka ceļojumam vai darījumu braucienam viesnīcu atrod
salīdzināšanas portālā Gudriem.lv, kurā apkopota informācija no 34 vispasaules viesnīcu rezervēšanas
portāliem.
„Daudzu rezervēšanas portālu piedāvājumu izpēte, nenoliedzami, prasa daudz laika un pacietības. Tāpēc
mēs esam gandarīti par to, ka, pēc aptaujas rezultātiem, nepilna pusgada laikā Gudriem.lv viesnīcu
salīdzināšanas servisu iepazinusi gandrīz desmitā daļa aptaujāto. Turklāt kādā konkrētā viesnīcu
rezervēšanas portālā, piemēram, booking.com, hotels.com, nekad nebūs atrodamas visas pasaules
viesnīcas, jo katrs portāls slēdz sadarbības līgumus tikai ar daļu no naktsmāju piedāvātājiem. Taču, ja
apkopo informāciju no ļoti daudziem viesnīcu rezervēšanas portāliem, kļūst iespējams cilvēkiem piedāvāt
krietni plašākas meklēšanas iespējas un izredzes atrast labāko piedāvājumu par lētāko cenu. Izvērtējot
viesnīcu skaita piedāvājumu, starpība ir acīmredzama – ja rezervācijas portāls booking.com piedāvā
izvēlēties kādu no 135 tūkstošiem viesnīcu, tad Gudriem.lv iespējams izvēlēties no 2,5 miljoniem
viesnīcu,” stāsta portāla Gudriem.lv komercdirektore Helēna Brahmane.
Papildus ērtai viesnīcu salīdzināšanai, Gudriem.lv ceļotājiem piedāvā arī aviobiļešu un ceļojuma
apdrošināšanas cenu salīdzināšanu.

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.

