
Pigu.lt mato puikių perspektyvų

Elektroninė komercija, įsitvirtinu-
si didžiuosiuose Šiaurės Amerikos, 
Vakarų Europos miestuose ir ke-
liose Rytų Azijos šalyse, kai kuriose 
industrinėse valstybėse vis dar vys-
toma gana lėtai ir neplinta daugely-
je trečiųjų pasaulio šalių. Lietuvoje 
elektroninės komercijos aspektus 
reguliuojanti  direktyva buvo įgy-
vendinta 2006 metais. Pasak di-
džiausios šalies interneto parduotu-
vės pigu.lt vadovo Dainiaus Liulio, ši 
veikla turi puikių perspektyvų augti 
ir įsitvirtinti rinkoje.

Klientų sparčiai daugėja
– Kokia dabar prekybos internetu situacija 
Lietuvoje? – „Balsas.lt savaitė“ paklausė in-
terneto parduotuvės pigu.lt vadovo D. Liulio. 

– Ekonomikos krizės metu maž-
meninė prekyba Lietuvoje nukrito 
trečdaliu – tai rodo Statistikos depar-
tamento atlikto tyrimo duomenys. 
Tačiau prekyba internetu, kaip rodo 
mūsų patirtis, ėmė sparčiai augti. 

Tai patvirtina ir šių metų pirmo-
jo ketvirčio mūsų pardavimo duo-
menys, kurie, palyginti su praėjusių 
metų paskutinio ketvirčio duomeni-
mis, pakito nežymiai. Įprastai metų 
pradžioje pardavimo kreivė krypsta 
žemyn. Todėl drąsiai galima teigti, 
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Krizei palietus verslą, Lietuvoje išaugo prekybos 
internetu galimybės. Pigu.lt tuo jau pasinaudojo.

kad šiais metais prekyba internetu 
sparčiai auga ir užima vis didesnę 
mažmeninės prekybos rinkos dalį.

Iki krizės prekyba internetu taip 
pat augo, tačiau šiek tiek lėčiau. Iš Sta-
tistikos departamento atlikto tyrimo 
duomenų matyti, kad pirmąjį 2004 
metų ketvirtį prekes ir paslaugas in-
ternetu pirko ar užsakė tik 0,7 proc. 
visų apklaustųjų, arba 2,2 proc. res-
pondentų, kurie naudojasi internetu. 
O 2007 metų pirmojo ketvirčio duo-
menimis – 3,7 proc. visų apklaustų-
jų, arba 7,2 proc. respondentų, kurie 
naudojasi internetu. 

įpročius keičia sunkmetis
– Kaip sunkmečiu pasikeitė interneto 
parduotuvių lankytojų požiūris?

− Pastaruosius trejus metus pre-
kyba internetu augo, tačiau iki krizės 
tarp lietuvių vyravo gana skeptiškas 
požiūris į tokį prekių įsigijimo būdą. 

2003 metais atliktas Statistikos 
departamento tyrimas parodė, kad 
dauguma respondentų nesinaudo-
jo elektronine prekyba, nes nebuvo 
reikalo to daryti. Kas trečias žmogus, 
nesinaudojęs elektronine prekyba, 
minėjo, kad pirkti parduotuvėje, kai 
matai prekę, yra patogiau, kas septin-
tas teigė elektronine prekyba nepasi-
tikintis. 

Šiuo metu lankytojų įpročiai ir 
požiūris, pagal kuriuos jie renkasi 
prekes, keičiasi iš esmės. 

Perkamos tiktai būtinos prekės. 
Klientai šiuo metu ypač didelį dė-
mesį kreipia į kainą, tai skatina ieš-
koti pigiausio pasiūlymo arba alter-
natyvos ne tik parduotuvėje, bet ir 
internete. Taupydami žmonės yra 
pasiryžę prekės palaukti ir pirkti jos 
neapžiūrėję realybėje. 

Iki krizės internetu daugiausia 
būdavo perkamos knygos, kompiu-
terinė ir buitinė technika, telefonai, 
fotoaparatai. Šiuo metu yra išaugęs 
įvairių prekių grupių poreikis – 

kvepalų, drabužių, aksesuarų, įran-
kių, netgi baldų. Taip pat jaučiame 
klientų susidomėjimą sezoninė-
mis prekėmis – sporto, laisvalaikio 
(ypač treniruokliais ir dviračiais), 
turizmo. Anksčiau klientai šių pre-
kių interneto parduotuvėje pigu.lt 
neieškojo.

Klientai atsisakė senų įpročių, 
tačiau įgijo naujų, pavyzdžiui, le-
pumą nuolaidoms. Prieš pusmetį 
20 proc. nuolaida atkreipdavo kli-
ento dėmesį. 

Kai pajutę sunkumus pardavė-
jai ėmė skelbti įvairias akcijas su 40 
proc. ir net didesnėmis nuolaidomis, 
pirkėjas įprato visur jų ieškoti. 

Pagrindiniai konkurentai − lenkai
− Kaip reaguojate į pasikeitusius klientų 
įpročius?

− Mūsų tikslas – pardavinėti tas 
prekes, kurių klientams reikia, ku-
rias jie perka. Todėl dabar intensy-
viai geriname asortimento kokybę. 
Ją suprantame paprastai − suranda-
me reikiamas prekes ir jas siūlome 
geriausiomis kainomis.   

Šiuo metu stipriai konkuruojame 
su Lenkija, į kurią, siekdami sutau-
pyti, mūsų tautiečiai važiuoja apsi-
pirkti. 

Pardavinėdami panašiomis kaino-
mis kaip ir šalies kaimynės prekybi-
ninkai, esame patrauklesni, nes sutei-
kiame prekėms garantiją ir padedame 
klientams sutaupyti pinigų ir laiko.

− Kokios interneto parduotuvės pigu.lt 
galimybės šiuo sunkiu laikotarpiu?

− Per kelerius metus Lietuvoje 
įvyks persiskirstymas tarp preky-
bininkų. Tikimės, kad  per tą laiką 
pigu.lt užims tvirtas pozicijas šalies 
mažmeninės prekybos rinkoje.

 Mūsų galimybės didėja jau dabar, 
nes dėl krizės iš rinkos traukiantis 
smulkiesiems pardavėjams mažėja 
konkurencija. 

Lietuvoje rimtų konkurentų ne-
turime. Rajonuose smulkus verslas 
bankrutuoja arba nutraukia veiklą 
dėl mažo pelno, todėl mes plečiame 
savo prekybą regionuose.

− Kaip tikitės uždirbti, jei prekiaujate 
mažesnėmis kainomis nei konkurentai?

− Uždirbame taupydami išlaidas. 
Vykdyti užsakymus mums kainuoja 
mažiau nei prekybininkams, užsi-
imantiems tradicine prekyba, nes 
mums nereikia išlaikyti 100 ar 150 
parduotuvių ir jose dirbančio perso-
nalo. 

Užtenka turėti darbuotojus, vyk-
dančius klientų užsakymus, ir perso-
nalą, dirbantį sandėliuose. Tai leidžia 
taupyti klientų pinigus ir uždirbti. 

balsas.lt

šiuo metu lankytojų 
įpročiai ir požiūris, pagal 
kuriuos jie renkasi 
prekes, keičiasi iš esmės

Tikimasi, kad interneto parduotuvė pigu.lt per kelerius metus užims tvirtas pozicijas Lietuvos mažmeninės prekybos rinkoje
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UAB „Ramygalos kepykla“  

R. Bašlykovos įmonė 

UAB „Ratio“ vaistinė  

UAB „Joagra“ 

DIANoS LANKAUSKIENėS įmonė  

UAB „ADEMUS“ 

UAB „Glaverlit“ 

UAB „LURTė“ 

UAB „Dakrija“ 

UAB „GIKoMA“
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