
 COMUNICADO DE IMPRENSA 

 T�ko renova cert�f�cação Great Place to Work 

 ●  O  pr�me�ro  �Buyer  �nternac�onal  a  operar  no  mercado  �mob�l�ár�o 
 português  renovou,  pelo  segundo  ano  consecut�vo,  a  cert�f�cação 
 Great Place To Work®. 

 ●  O  cu�dado  para  com  os  outros  e  um  excelente  amb�ente  de 
 trabalho  são  alguns  dos  aspetos  chave  ma�s  valor�zados  pelos 
 colaboradores. 

 ●  A  T�ko  é  uma  das  poucas  empresas  que  oferece  um  plano  de 
 opção de compra de ações aos seus colaboradores. 

 L�sboa,  23  de  dezembro  de  2021.  A  T�ko  ,  markeplace  �mob�l�ár�o  d�g�tal  que  acaba 
 de  entrar  no  mercado  português,  renovou  a  cert�f�cação  Great  Place  To  Work®  e 
 assume-se, uma vez ma�s, como um dos melhores lugares para trabalhar. 

 Em  concreto,  os  resultados  do  �nquér�to  destacam  o  cu�dado  da  empresa  para 
 com  os  outros  e  o  excelente  amb�ente  de  trabalho.  Responsab�l�dade,  conf�ança  e 
 autonom�a  são  também  apontados  como  pontos  de  referênc�a  pelos 
 colaboradores,  que  se  sentem  orgulhosos  por  fazerem  parte  da  organ�zação  e  a 
 �dent�f�cam como um excelente local para trabalhar. 

 Com planos de cresc�mento ao nível de escr�tór�os e de colaboradores, a T�ko é 
 uma das poucas startups que oferece um plano de opção de compra de ações a 
 todos os colaboradores, transformando-os em co-propr�etár�os da empresa, 
 promovendo, ass�m, o trabalho em equ�pa, a ef�c�ênc�a e a mot�vação. 

 Para  Ana  V�llanueva,  Co-Fundadora  e  CEO  Iber�a  T�ko,  "É  extremamente 
 grat�f�cante  saber  que  95%  dos  nossos  colaboradores  sente  orgulho  por  fazer 
 parte  da  T�ko  e  que  98%  refere  a  nossa  preocupação  para  com  os  outros.  A 
 val�dação  da  cert�f�cação  Great  Place  To  Work®  traduz  a  mot�vação  e  empenho 
 que  colocamos  no  desenvolv�mento  da  nossa  cultura  de  empresa,  que  se  base�a 
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 em  c�nco  valores:  trabalho  de  equ�pa,  responsab�l�dade,  conf�ança,  �gualdade  e 
 excelênc�a”. 

 A  Great  Place  to  Work®  é  uma  consultora  que,  há  ma�s  de  30  anos,  trabalha  com 
 empresas  de  todo  o  mundo  no  sent�do  de  �dent�f�car,  cr�ar  e  sustentar  culturas  de 
 alta  conf�ança  e  alto  desempenho,  ao  mesmo  tempo  que  ajuda  as  organ�zações  a 
 tornarem-se os Melhores Lugares para Trabalhar. 

 Sobre a T�ko: 
 T�ko  é  uma  empresa  espanhola  do  setor  Proptech  com  escr�tór�os  em  Madr�d,  Barcelona,  Valênc�a, 
 B�sca�a,  Málaga,  Sev�lha,  Saragoça  e  L�sboa.  Com  um  amb�c�oso  plano  de  expansão  para  a  Europa,  o 
 seu  modelo  base�a-se  na  apl�cação  de  tecnolog�a  ao  setor  �mob�l�ár�o  para  que  a  compra  e  venda  de 
 casas possa ser real�zada em apenas alguns d�as de forma ráp�da, conven�ente e s�mples. 

 T�ko 

 T�ago Coelho - 96 538 67 49  | Graça Teóf�lo - 93 839 16 75 

 t�ko@gc�.pt 

https://tiko.pt/
mailto:tiko@gci.pt

