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Datingmarkt ontwikkelt zich mobiel
Online datingsite lanceert mobiele website en vernieuwde iPhone app
PARSHIP, de datingsite voor hogeropgeleiden, zet zich deze zomer actief in om mobiel
daten in Nederland op de kaart te zetten. Als eerste grote datingsite biedt zij leden een
mobiele website én een applicatie voor de iPhone. Singles kunnen de datingsite deze
zomer daarom ook op het strand of het terras gebruiken. De mobiele browserversie
m.parship.nl, die begin mei gelanceerd werd, werd in één week al bijna even vaak
bekeken als de homepage www.parship.nl. Bovendien worden deze zomer een
compleet vernieuwde iPhone app en een applicatie voor Android gelanceerd.

Online dating wordt steeds mobieler
De mobiele website en applicaties zijn belangrijke
onderdelen van de mobiele strategie van de online
datingsite voor hoogopgeleiden. Singles kunnen hun
zoektocht naar liefde nu altijd en overal voortzetten.
“PARSHIP.nl gelooft sterk in de toegevoegde waarde van
mobiele producten. Onze leden zijn zowel online als mobiel
actief en willen continu up to date zijn. Wij maken het
mogelijk om altijd en overal op zoek te gaan naar een
geschikte partner, of dat nu in de trein of op het terras is.”,
aldus Joost de Jager, directeur PARSHIP Nederland.
Innovatie
Leden van de datingsite kunnen al sinds begin 2011
gebruik maken van een iPhone applicatie. Begin mei werd
daar een mobiele website aan toegevoegd, en de komende
maanden worden de mobiele diensten uitgebreid met een
vernieuwde iPhone app en Android applicatie. De mobiele
producten ondersteunen de belangrijkste functies van
PARSHIP, zoals het bekijken van partnervoorstellen en het
lezen en versturen van berichten.
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Joost de Jager, directeur PARSHIP Nederland, is beschikbaar voor interviews en een nadere
toelichting.
Over PARSHIP

Met een succesratio van 38%, een wetenschappelijk onderbouwde persoonlijkheidstest en
website met datingtips en -adviezen is PARSHIP dé matchmaker voor hoogopgeleid
Nederland.

