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A Babysits é uma plataforma online global 
que conecta famílias e babás. Nós conectamos 
centenas de milhares de famílias e babysitters 
por meio de nosso website e aplicação. Com 

ênfase em nossa comunidade internacional e 
em nosso serviço ao consumidor, a Babysits é 

atualmente a maneira mais fácil de encontrar e 
planejar serviços de cuidados infantis.
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Nossa missão consiste em capacitar comunidades em 
torno do cuidado infantil. Visamos um mundo no qual 

estas comunidades tenham transparência e autoridade 
para tomar suas próprias decisões sobre o cuidado de 
crianças. Acreditamos que encontrar cuidados infantis 

locais deve ser simples e acessível para todos.

Na Babysits estamos comprometidos com o bem social. 
Acreditamos que nossas crianças merecem um futuro 
brilhante e cheio de oportunidades. Por esta razão, nos 

tornamos neutros em carbono e nos unimos aos Leaders 
For Climate Action (LFCA) de modo à enfrentar a 

mudança climática global.



45+ 28.5K+ 2.9M+

4.7M 300K
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Estatísticas & informações 
demográficas

Estatísticas do website

países cidades membros

usuários anuais visitantes únicos
(mensalmente)



117K+ 36K+ 13K+ 8K+
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Estatísticas Sociais

seguidores seguidores seguidores seguidores

Estatísticas & informações 
demográficas



< 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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Estatísticas & informações 
demográficas

Género das BaBás

Idades das BaBás



Página 7 | www.babysits.pt

O
 q

u
e 

o
fe

re
ce

m
o

s
Recursos

Temos orgulho em fornecer à 
nossa comunidade recursos 
de alta qualidade. Nesta 
lista estão algumas das 
informações que oferecemos:

• Dicas para pais
• Dicas para babysitters
• Dicas de plataforma
• Atividades
• DIYs
• Receitas para crianças
• Conteúdos de vídeo
• Babysits para Empresas

Colaborações e parcerias

Trabalhamos em conjunto 
com empresas que 
compartilham nossa 
missão e valores de modo 
à beneficiar, inspirar e 
educar mutuamente 
nossas comunidades. Nós 
oferecemos: 

• Artigos de convidados
• Compartilhamento de 

conteúdo via redes sociais
• Concursos e prendas
• Descontos
• Parcerias maiores
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Colaborações da Babysits
A Babysits está sempre aberta para colaborações. Cá estão 

algumas das companhias com as quais já colaboramos:


