
Cronoshare – Mídia Kit Brasil

Encontre profissionais da sua região



Encontre profissionais da sua região

O que  é Cronoshare?

Cronoshare é a plataforma web e de celular referência que conecta
clientes e profissionais de serviços locais. Com sede em Valência
(Espanha), opera em 3 países: Espanha, Itália e Brasil.

Possui mais de 2 milhões de usuários cadastrados e mais de 500.000
solicitações de orçamentos por ano, gerando um impacto econômico
de mais de 8 milhões de euros por ano para seus profissionais.

Cronoshare ajuda as pessoas a comparar orçamentos e a encontrar
profissionais para seus projetos pessoais. Para os profissionais, uma
plataforma onde se encontra novos clientes.

Dentro do seu marketplace, oferece mais de 200 serviços
intermediados, no campo de serviços locais, como encanadores,
limpadores, personal trainers, reformas residenciais, pintores, etc.
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Nossa história A idea da Cronoshare surgiu em fevereiro de 2012 como consequência
de uma necessidade dos fundadores: Juan Pablo Cloquell, Carlos Alcarria
e Daniel Samper, que estavam imersos em outro projeto.

Eles precisavam encontrar um profissional de reparações para o
escritório, mas não encontraram nada na Internet que correspondesse
ao que estavam procurando. Como resultado desse problema, eles
apresentaram sua ideia no Startup Weekend e surgiu o projeto da
Cronoshare, uma plataforma para encontrar bons profissionais de
serviços locais, onde eles podem comparar orçamentos e avaliações.

2012

2013 - 2015

2016

2018

A ideia surge pelas mãos
dos 3 fundadores.
Aceleração em Bbooster.

Lançamento Cronoshare.com
Incorporam mais de 100 
serviços para solicitar  
orçamentos

Expansão internacional
Italia Cronoshare.it
Brasil Cronoshare.com.br
3º prêmio en SeedRocket

+1M de orçamentos gerenciados
Aquisição da startup Reformayuda.com
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Como funciona Cronoshare?
Cronoshare é uma plataforma que ajuda as pessoas a completarem seus projetos 
pessoais. Permite conectar profissionais de serviços locais com clientes que 
demandam seus serviços. Para os clientes, o serviço é gratuito e eles podem ser 
contatados por  até quatro profissionais da sua região.

Comunidade de profissionais avaliados

Uma comunidade on-line construída com base na confiança e nas avaliações dos 
usuários em serviços realizados por meio da plataforma.
Esta confiança é baseada em três pilares: pontualidade, tratamento pessoal e 
profissionalismo. 

Servicios locales más demandados

Entre os serviços locais mais procurados estão a limpeza doméstica, reformas 
residenciais, encanadores, mudanças, personal trainers, fotógrafos, psicólogos, 
pintores, atendimento a idosos, treinadores de cães, massagistas, etc.

Mais de  15.000 avaliações a profissionais baseadas
em três características

Pontualidade

Tratamento pessoal

Profissionalismo
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Os fundadores Los fundadores

Visão

Missão

Nossa visão é ser a plataforma global referência de
serviços locais.

Nossa missão é criar uma comunidade de confiança
entre clientes e profissionais de serviços locais.

Juan Pablo Cloquell
CEO e co-fundador
É responsável pela visão estratégica e relações com partners e instituições

Daniel Samper
CTO e co-fundador
Direção técnica e engenheria

Carlos Alcarria
CMO e co-fundador
Direção de marketing e produto
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Algunas cifras

3 países
Espanha, Itália e Brasil

+500k
Orçamentos recebidos ao ano

~200
Tipos de serviços

+1M
Usuários registrados

+8M
Orçamentos anuais para os profissionais

~15k
Avaliações de clientes a profissionais

Reformas e
reparações

Limpeza
doméstica

Eventos Aulas Animais de 
estimação

Negócios
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Contato

soraia.soares@cronoshare.com.br

Soraia Soares

www.cronoshare.com.br | © Cronoshare


