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Parship.nl lanceert vernieuwde website

Ook niet-betalende leden kunnen vanaf nu contactverzoeken versturen
Persoonlijker, toegankelijker, moderner en nog gebruiksvriendelijker: dat is wat PARSHIP.
nl met de lancering van haar nieuwe website in Nederland wil bereiken. Aan de vernieuwde
website zijn onderdelen toegevoegd. Andere toepassingen zijn verbeterd om de website nog
gebruiksvriendelijker te maken. Zo is de navigatie van de website vernieuwd, kan men nu met zijn of
haar persoonlijke emailadres inloggen en is het leggen van contacten vergemakkelijkt. Geheel nieuw
is dat ook niet-betalende leden vanaf nu contactverzoeken kunnen versturen.

“Na een aantal jaar veelvuldig bezocht en met succes gebruikt te zijn, was de website toe aan een makeover”, aldus Olaf van Schagen, country manager van PARSHIP.nl. “Uit onze marktanalyse kwam naar
voren dat het voor onze bezoekers van belang is dat de site vooral overzichtelijk, gebruiksvriendelijk en
onderhoudend is. Aangezien het vinden van een relatie voor iedereen heel persoonlijk en belangrijk is,
hebben we daar in de opmaak en structuur van de website rekening mee gehouden. Door de warme kleuren
en de rustige opmaak zal elke bezoeker zich direct thuis voelen op PARSHIP.nl. Je ervaart dat je via onze
website een serieuze en betrouwbare partner kunt vinden. De visuele vertaling van onze merkwaarden was
voor ons heel belangrijk. De nieuwe onderdelen moeten aarzelende singles overtuigen en over de streep
trekken om alsnog hun geluk te beproeven bij PARSHIP.nl. Daarom kunnen nu ook niet-betalende leden
contactverzoeken sturen. We verwachten met de nieuwe website nog meer singles te helpen een geschikte
partner te vinden.”
Voor een impressie van de vernieuwde website kijkt u op www.parship.nl. Wilt u het gemak van de
vernieuwde site ervaren, kijk dan hier http://www.datawvh.nl/ParshipProef om een gratis proefabonnement
op PARSHIP.nl aan te vragen.

Over PARSHIP
PARSHIP is een relatiebemiddelingsite met meer dan 5 miljoen leden. PARSHIP richt zich op
relatiebemiddeling via het internet en onderscheidt zich door haar integere, serieuze en betrouwbare
werkwijze. De wetenschappelijke persoonlijkheidstest die door PARSHIP gehanteerd wordt, zorgt ervoor
dat op zeer zorgvuldige wijze ‘matches’ tussen de juiste personen tot stand komen. Sinds de lancering
in Duitsland in 2001 heeft PARSHIP haar online diensten in dertien landen geïntroduceerd, waaronder
Nederland in december 2003. PARSHIP.nl werkt in Nederland samen met diverse partners, zoals RTL
Nederland, de Volkskrant, Trouw, NRC Handelsblad, Psychologie Magazine en Elsevier. PARSHIP is een
dochteronderneming van de Duitse uitgeversgroep Holtzbrinck.
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Achtergrondinformatie (niet voor publicatie)
Voor meer informatie neemt u contact op met:
Winkelman en Van Hessen
Mascha van Sikkelerus / Lot Bosch van Drakestein
mvansikkelerus@winkelmanenvanhessen.nl / Lboschvandrakestein@winkelmanenvanhessen.nl
T: 070 – 4 16 16 16

