
BABYSITS

2021

Mediakortti



Sivu 2 | www.babysits.fi

B
ab

ys
it

si
st

ä

Babysits on maailmanlaajuinen verkkoalusta 
joka yhdistää vanhemmat lastenhoitajien, 
nannyjen ja perhepäivähoitajien kanssa. 

Olemme yhdistäneet satojatuhansia 
vanhempia ja lastenhoitajia, verkossa 

ja mobiilisovelluksen avulla. Korostaen 
kansainvälistä yhteisöämme ja asiakaspalvelua, 

Babysits on nyt helpoin tapa löytää ja 
suunnitella lastenhoitopalveluita tai 

lastenhoitotöitä.
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Missiomme on vahvistaa yhteisöjä lastenhoidon ympärillä. 
Näemme mielessämme maailman jossa yhteisöillä on 
mahdollisuus avoimuuteen sekä valta tehdä omat 

tietoiset päätöksensä lastenhoitoon liittyen. Uskomme 
että paikallisen lastenhoidon löytäminen tulisi olla 

yksinkertaista ja helposti saatavilla kaikille. 

Me Babysitsissä olemme sitoutuneet sosiaaliseen hyvään. 
Olemme sitä mieltä että lapsemme ansaitsevat valoisan 

tulevaisuuden täynnä mahdollisuuksia. Tämän takia 
ryhdimme hiilineutraaleiksi ja liityimme Leaders For 

Climate Action (LFCA) -yhdistykseen ottaaksemme kantaa 
ilmastonmuutokseen.



45+ 28.5K+ 2.9M+

4.7M 300K
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Tilastot & Demografia

Verkkosivun tilastot

maata kaupunkia käyttäjää

vuosittaista 
käyttäjää

yksitäistä käyttäjää
(kuukausittain)



117K+ 36K+ 13K+ 8K+
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Sosiaalisen median tilastot

seuraajaa

Tilastot & Demografia

seuraajaa seuraajaa seuraajaa



< 18 18-21 22-29 30-39 40-49 50-59 60+

94.5% 2.9% 2.6%

13.8%

37.8%

29.2%

9.9%

5.5%
3.2%

0.6%
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Tilastot & Demografia

Lastenhoitajien sukupuoLi

Lastenhoitajien ikä
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Voimavarat 

Olemme ylpeitä tarjoessamme 
yhteisöllemme huippulaadukkaita 
voimavaroja. Tässä muutama asia 
mitä tarjoamme:

• Vinkkejä vanhemmille
• Vinkkejä lastenhoitajille
• Alustan vinkkejä
• Aktiviteettejä & 

Askarteluvinkkejä
• Lapsiystävällisiä reseptejä
• Videosisältöä
• Babysits for Work
• Babysits erityistarpeisiin

Yhteistyöt & 
Yhteistyökumppanit

Työskentelemme yhteistyössä 
yritysten kanssa jotka 
jakavat missiomme ja 
visiomme hyödyntääksemme 
molemminpuolisen hyödyn, 
inspiroidaksemme ja 
kouluuttaksemme yhteisöjämme. 
Tarjoamme: 

• Vieraskirjoituksia
• Sisällön jakaminen
• Kilpailuja & arvontoja
• Alennuksia
• Isompia yhteistöitä
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Babysitsin yhteistyökumppanit
Babysits on aina avoinna yhteistöille. Tässä on muutamia 

yrityksiä joiden kanssa olemme tehneet yhteistyötä:


