La missió de TaskRabbit és
fer-te més fàcil el dia a dia

TaskRabbit és una plataforma de gestió de
tasques que connecta persones amb taskers
de confiança dins de la seva comunitat per

Com funciona TaskRabbit?
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Descriu la teva tasca
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Tria un tasker

dur a terme tot tipus de feina a casa. Des de
muntar un moble fins a reparar una aixeta,
passant per netejar la cuina o anar a fer un
encàrrec... TaskRabbit t’ofereix ajuda per al
dia a dia.
Com a punt de trobada entre persones que

Tria una de les categories que oferim
i explica’ns què necessites. Com més
detalls, millor! Et proporcionarem una
llista dels taskers que et poden ajudar i
que estan disponibles a la teva zona. Si
no pots reservar la tasca immediatament,
afegeix-la a la teva llista de tasques
pendents. Quan arribi el moment i puguis
reservar-la, aprofitarem la descripció de
la tasca que vas desar per trobar-te el
tasker idoni.

tenen tasques pendents i persones que les
poden dur a terme, TaskRabbit ajuda a crear

Selecciona la persona adequada perquè
faci la teva tasca, entre totes les de la
llista. Comunica’t per xat amb el teu
tasker per explicar-li exactament què
necessites i confirmar tots els detalls.

noves oportunitats laborals. Cada tasker
decideix com vol donar forma a aquestes
oportunitats: fixa la seva tarifa, decideix el seu
horari i estableix la seva zona de treball. Amb
la nostra plataforma, els taskers no s’han de
preocupar de les gestions habituals i poden
centrar-se en el que és essencial: oferir un
servei de qualitat als seus clients.
Ens trobaràs a la web i també et pots descarregar la
nostra aplicació a l’App Store i Google Play.
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Anem per feina!
És així de senzill: el teu tasker
arriba i comença la feina. Després,
sempre pots afegir el tasker
als teus «Preferits» per tornar
a comptar amb la seva ajuda
fàcilment la propera vegada.

TaskRabbit en poques paraules
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Actualment, els taskers de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona ofereixen els seus serveis
en més de 25 categories: muntatge de mobles, reparacions domèstiques, feines de
neteja, mudances i muntatges a la paret, per citar-ne només algunes.
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TaskRabbit està present en més de 70 àrees metropolitanes de 6 països: Estats Units,
Regne Unit, Canadà, França, Alemanya i Espanya. Mantenim la nostra expansió per
Amèrica del Nord i Europa, i tenim previst fer arribar TaskRabbit a més ciutats espanyoles
al llarg de 2020.
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TaskRabbit es va fundar l’any 2008 i va ser adquirit pel Grup Ingka (IKEA) el 2017. El
nostre servei de muntatge de mobles està disponible en totes les botigues IKEA de la
província de Barcelona i també a través del seu lloc web. I això tot just ha començat! Ben
aviat oferirem el nostre servei en moltes més botigues.
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Al llarg de la darrera dècada, els nostres clients han reservat més de 4 milions de tasques
a través de TaskRabbit.
L’any 2019, els ingressos totals dels nostres taskers van superar els 100 milions de
dòlars. Els taskers ens comenten que l’oportunitat de guanyar diners pel seu compte i
decidir el seu horari de treball és el que més els motiva a fer tasques de TaskRabbit.
TaskRabbit for Good (TR4G) enforteix les comunitats ajudant els veïns més necessitats
a trobar una feina i una llar. Aquest projecte va néixer com una part de la missió de
TaskRabbit de facilitar el dia a dia de la gent i serveix per donar un cop de mà a les
persones que passen un mal moment. Per aconseguir el nostre objectiu, col·laborem amb
ONG centrades en el desenvolupament professional i oferim subvencions perquè les
organitzacions de base puguin fer realitat els seus projectes comunitaris.

TaskRabbit en xifres
Països on estem presents: 6
Àrees metropolitanes a les quals donem servei:
més de 70
Botigues IKEA on se’ns pot trobar: més de 100
Tasques reservades: 4 milions
Clients atesos: 1,5 milions

Nombre de tasques finalitzades
en les nostres categories més
demanades
Muntatge de mobles: 1,3 milions
Mudances: 825.000
Neteja de la llar: 579.000
Petites reparacions domèstiques: 438.000
Hores dedicades a fer cua: 30.000

