


O que é o Cozinheiros.com?
Quem somos e nossos objetivos

Cozinheiros.com: o projeto social que 
une profissionais, contratantes e fãs da 
gastronomia em todo o Brasil!

Uma plataforma (per)feita para conectar 
cozinheiros(as) e clientes, 100% gratuita.



Se você é um profissional da gastronomia, cadastre-se 
gratuitamente para ser encontrado pelos clientes!

O site não tem taxação dos seus serviços, nem 
intervém na sua negociação.



Se você quer contratar alguém para cozinhar, basta se 
cadastrar gratuitamente e escolher o profissional mais 
adequado para o que você precisa.

Nesse momento crítico de pandemia, 
muitos profissionais estão sem trabalho 
ou se desgastando em 2 ou 3 empregos 
diferentes. Tudo para conseguir o seu 
sustento.

 Com o Cozinheiros.com, esses 
profissionais podem se divulgar de forma 
100% gratuita e sem taxas, para 
conseguirem mais oportunidades de 
trabalho!

O cozinheiros.com foi feito para ajudar os 
profissionais que não têm condições de 
se divulgar, por isso, é 100% gratuito. 



Sem taxas, sem comissão, sem 
pagamento de plano e sem intervenção 
do site na hora de fechar o negócio!

Convidamos todos os profissionais da 
cozinha a se cadastrarem gratuitamente 
no Cozinheiros.com para conseguirem 
mais oportunidades. 



Se você não cozinha, ajude divulgando o 
projeto para esses profissionais!


O que é?

Vantagens

Importância do projeto

Gratuito de verdade!

Como posso ajudar?



+18/30 – 5,65% 

+31/40 – 23,90% 
+41/50 – 28,55%
+51/75  – 41,90%

FEMININO – 84,57% 

MASCULINO – 15,43% 

Confeiteiros

Cozinha Brasileira

Congelados
Salgadeiros

IDADEGÊNERO

TOP CATEGORIAS

Estatísticas
Perfis de cadastro
Se você tem vontade de conhecer o site um pouco melhor, aqui vão algumas 

estatísticas sobre os profissionais cadastrados até o momento! 


Com a divulgação contínua desse projeto social, poderemos ajudar cada vez 

mais pessoas, aumentando o nosso alcance por todo o Brasil!

Se você busca cozinheiros

Basta acessar Cozinheiros.com, selecionar a categoria 
que você deseja e olhar no mapa onde estão esses 
profissionais.



 Depois, é só clicar em um deles para ter acesso às 
informações de contato, e fazer a contratação da 
maneira que você preferir (whatsapp, telefone, e-mail, 
entre outros).



Se você é cozinheiro (a)

Acesse o site, clique em entrar e depois em 
“Cadastre-se agora”.



Preencha todas as suas informações de serviços e 
contato, e coloque algumas imagens para divulgação. 

Pronto! Agora você já pode ser chamado para um 
trabalho!



Temos vários domínios registrados!

Possuímos domínios de fácil memorização e 
completamente direcionados ao público-alvo. 



Atualmente é possível acessar o site usando

 Cozinheiros.com / Cozinheiros.com.b
 Cozinheiras.com / Cozinheiras.com.b
 Culinaristas.com  / Culinaristas.com.b
 Confeiteiros.com.b
 Churrasqueiros.com



Isso tudo foi pensado para aumentar a popularidade do 
site e contribuir cada vez mais para a comunicação de 
profissionais e clientes!

Acesso

70%

16%

8% Nordeste

2% Norte

4% Centro-Oeste

Sul

Sudeste

REGIÕES

Visitantes Novos Visitantes Sessões
Número de sessões

por usuário

Visualizações de página Páginas / sessão Duração média da sessão Taxa de rejeição



Você constrói conosco!
Agradecemos a todos que puderem compartilhar e divulgar esse projeto social 
que vai ajudar milhares de profissionais a encontrarem novas oportunidades.



Essa atitude é muito importante para a evolução do projeto, principalmente 
nesse momento difícil da pandemia, então colabore, divulgue e participe!

Endereço para envios

Caixa Postal 8585

São José - SC - Brasil

CEP: 88110-975

Fale conosco

+55 48 4042 2442

+55 48 9 8803 1525

contato@cozinheiros.com

Segue a gente


/cozinheiroscom


@cozinheiroscom


/cozinheiros

Estamos fazendo o possível e usando todo o nosso conhecimento para ajudar 
os profissionais, por isso, precisamos da colaboração de todos para fazer o 
projeto alcançar as mãos de quem realmente precisa!


