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A Babysits egy globális online platform, 
amely összeköti a szülőket bébiszitterekkel, 
dadusokkal és gyermekgondozókkal. Szülők 

és bébiszitterek százezreit csatlakoztattuk 
online és mobilalkalmazások segítségével. A 
Babysits a nemzetközi közösségünkre és az 

ügyfélszolgálatunkra fókuszálva a legegyszerűbb 
módja annak, hogy gyermekgondozási 

szolgáltatásokat vagy gyermekgondozási 
munkákat találjon és tervezzen.
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Küldetésünk a gyermekgondozás körüli közösségek 
felhatalmazása. Olyan világot képzelünk el, amelyben 

a közösségek átláthatósággal és felhatalmazással 
rendelkeznek a gyermekgondozással kapcsolatos 

megalapozott döntések meghozatalára. Úgy gondoljuk, hogy 
a helyi gyermekfelügyelet megtalálásának egyszerűnek és 

mindenki számára elérhetőnek kell lennie.

A Babysitsnél elkötelezettek vagyunk a társadalmi javak 
mellett. Úgy gondoljuk, hogy gyermekeink megérdemelnek 

egy fényes, lehetőségekkel teli jövőt. Ezért váltunk széndioxid-
semlegessé, és csatlakoztunk a Leaders For Climate Action 

(LFCA) szervezethez, hogy szemben álljunk a globális 
éghajlatváltozással.



45+ 28.5K+ 2.9M+

4.7M 300K
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Statisztika & Demográfia

Weboldal Statisztika

Ország várOs tag

évi használó havi látOgató



117K+ 36K+ 13K+ 8K+
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Társadalmi Statisztika

követő

Statisztika & Demográfia

követő követő követő
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Statisztika & Demográfia

BaBysitter Kor

BaBysitter Nem
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Erőforrások 

Büszkék vagyunk arra, hogy 
kiváló minőségű erőforrásokkal 
látjuk el közösségünket. Íme 
néhány dolog, amit kínálunk:

• Tippek a szülőknek
• Tippek bébiszittereknek
• Platform tippek
• Tevékenységek
• Barkácsolások
• Receptek gyerekeknek
• Videotartalom
• Babysits Munkához

Együttműködések és 
partnerségek

Együttműködünk olyan 
társaságokkal, akik megosztják 
küldetésünket és értékeinket 
annak érdekében, hogy 
kölcsönösen előnyösek, 
inspirálóak és oktassák 
közösségünket. Ajánlunk: 

• Vendégcikkek
• Tartalom megosztása a 

közösségi médián keresztül
• Versenyek és ajándékok
• Kedvezmények
• Nagyobb partnerségek
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Babysits Kollaboráció
A Babysits mindig nyitott az együttműködésre. Íme 

néhány vállalat, amelyekkel dolgoztunk:


