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SAMENVATTING

Berlijn, 26 November 2014: Helpling, hét online platform voor services aan huis heeft een
miljoenen investering vastgelegd. De investeerders zijn onder andere Mangrove Capital
Partners, Phenomen Ventures, Point Nine Capital en Lukasz Gadowski.

De investering is in navolging van de explosieve groei van het jonge bedrijf. Helpling begon
29 maart 2014 in Berlijn en groeide binnen een half jaar uit tot de nummer één in meerdere
landen. Vandaag de dag is Helpling beschikbaar in 150 steden en 8 landen binnen Europa en
Zuid-Amerika.

Benedikt Franke, Co-Founder van Helpling: “De investering is een belangrijke mijlpaal in onze
reis om hét bedrijf te worden in de service aan huis markt. We zijn binnen de markt al het
meest wijdverspreid beschikbaar en deze investering zal ons helpen om dit bereik nog groter
te maken. We gaan door met de beste service aanbieden voor al onze gebruikers, zowel klant
als cleaner.”

Schoonmaakhulp nodig? Stop met zoeken. Helpling maakt het gemakkelijker en sneller
dan ooit te voren om een betrouwbare en ervaren schoonmaker te boeken. Waar het in deze
branche vaak berustte op via via en mond op mond reclame kan nu binnen 60 seconden
online een hulp worden geboekt. Met de app of website is het een kwestie van adres invullen,
aantal kamers en datum waarna een speciaal ontwikkeld algoritme de perfecte hulp vindt.
Philip Huffmann, Co-Founder van Helpling: “schoonmaken was voorheen een markt met een
beperkte doelgroep. Door de flexibiliteit, gemak en veiligheid van het online platform en de
eerlijke prijzen is het toegankelijker om een hulp te vinden en te boeken. We streven ernaar
om onze klanten meer te laten genieten van hun vrije tijd en een fijnere plek te maken van hun
huis. 
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OVER HELPLING

Helpling is a fast growing company in the heart of Berlin. Our mission is to provide our customers with household
services in the most transparent and convenient way at very competitive rates. For that purpose we have created
Helpling, an online platform, where one can book a cleaner and other household service within just a few minutes.

Helpling is supported by Rocket Internet, the world’s largest internet incubator, which, alongside Zalando, Groupon
International and eDarling, has built various successful Internet companies worldwide. Helpling is currently active in
Germany and will be soon available in further markets in the near future.
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