
Online Media Session 25/02/2021

Η ανάπτυξη της 
online εύρεσης επαγγελματία
στη Θεσσαλονίκη



Σήμερα η Νο1 Πλατφόρμα Εύρεσης Επαγγελματιών

76.000+ 
αξιολογήσεις πελατών

850.000+ 
αιτήματα εργασιών

3.700+ 
επαγγελματίες

6
πόλεις



Το Σπίτι 
παίζει 
κομβικό ρόλο 
στην ψυχολογία μας



Τι μας Συμβαίνει 
συχνά στο Σπίτι...



Γιατί δημιουργήθηκε το Douleutaras.gr;

Για να βρίσκει ο χρήστης άμεσα 
αξιόπιστο επαγγελματία & να ολοκληρώσει 
με ασφάλεια μία εργασία στο Σπίτι.



Τεχνικές
εργασίες

Επείγουσες 
εργασίες

Καθαρισμός 
σπιτιού

Μετακομίσεις Ανακαινίσεις

Για όλο το φάσμα εργασιών για το Σπίτι



Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα για τον χρήστη

Ο χρήστης καταχωρεί 

αίτημα εύκολα και 

δωρεάν

Ο χρήστης βλέπει προφίλ 

επαγγελματιών με τις 

αξιολογήσεις, επιλέγοντας 

τον κατάλληλο

Μέσω αλγορίθμου,  

προτείνονται οι καλύτεροι 

επαγγελματίες της περιοχής 

εντός 10’’

Μέσω ειδικού CRM παρακολουθείται κάθε εργασία από την αρχή μέχρι το τέλος



Η πορεία της εταιρείας από το 2015



Σήμερα η Νο1 Πλατφόρμα Εύρεσης Επαγγελματιών



Με ισχυρή τοπική παρουσία πλέον στη Θεσσαλονίκη

600+ 
επαγγελματίες

100.000+ 
αιτήματα εργασιών

7.000
αξιολογήσεις πελατών



4,7/5
αξιολόγηση πελατών 
στη Θεσσαλονίκη



Ένας Παραδοσιακός Κλάδος 
που Ψηφιοποιείται ακόμα πιο γρήγορα 
στην Covid εποχή 1



Η ψηφιοποίηση του κλάδου στην Covid εποχή

2 στους 3
χρησιμοποίησαν online πλατφόρμα εύρεσης επαγγελματιών το 2020

4 στους 10
δηλώνουν μεγαλύτερη χρήση 
μετά το lockdown (Μάρτιο - Μάιο 2020)

Έρευνα ELTRUN - Αύγουστος 2020 (Δείγμα: 398)



33.000
αιτήματα εργασιών 

το 2020

+40%
συγκριτικά με το 2019

Η ραγδαία ψηφιοποίηση του κλάδου στη Θεσσαλονίκη 



Οι τάσεις για το Σπίτι στη Θεσσαλονίκη

Οι 10 πιο δημοφιλείς εργασίες το 2020



Οι τάσεις για το Σπίτι στη Θεσσαλονίκη

Οι 10 εργασίες με τη μεγαλύτερη αύξηση σε ζήτηση συγκριτικά με το 2019



Ο χρήστης στο επίκεντρο της 
στρατηγικής μας2



Τι πραγματικά έχει ανάγκη ο χρήστης;

Ποιότητα

Αξιοπιστία

Ταχύτητα

Ανταγωνιστική τιμή & επιλογές



Εγγύηση 
καλής εξυπηρέτησης

Τι προσφέρουμε στον Χρήστη;

Δυνατότητα 
σύγκρισης και 

επιλογής ανάμεσα 
σε επαγγελματίες

Επιλογή των καλύτερων 
επαγγελματιών βάσει 
ποιότητας, απόστασης, 

αξιολογήσεων 

Εύρεση επαγγελματία σε 
δευτερόλεπτα



Με όχημα την ανάπτυξη των 
επαγγελματιών μας3



Το προφίλ του Επαγγελματία

Έλλειψη χρόνου 

Δυσκολία προγραμματισμού

Μη σταθερό εισόδημα

Έλλειψη προσωπικού



Πώς στηρίζουμε τον επαγγελματία;

Ψηφιακή ΒοηθόςΔίκαιο Μοντέλο 
Συνεργασίας & Ανάπτυξης

Κέντρο Στατιστικών & 
Συμβουλών

Προτεραιότητα στους 
Καλύτερους



Να δημιουργήσουμε & να ενδυναμώσουμε ένα οικοσύστημα από 
επαγγελματίες - τεχνίτες που παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 

σε νοικοκυριά & επιχειρήσεις.

Ο Ρόλος μας



Παραδείγματα επαγγελματιών που εξελίσσονται μαζί μας

Κώστας Κωνσταντινίδης
Ανακαινίσεις 

Στέλιος Κατσούλης
Υδραυλικά/Ηλεκτρολογικά



Μαζί με τους Επαγγελματίες δίνουμε 
Ζωή σε Σπίτια που το έχουν ανάγκη



Q&As

Νο1 Πλατφόρμα Εύρεσης Επαγγελματιών



Ευχαριστούμε πολύ!


