Wat is PARSHIP?
PARSHIP is een online datignsite die zich richt op singles die op zoek zijn naar een serieuze relatie.
PARSHIP onderscheidt zich van reguliere datingsites door een unieke matchingsmethode die mensen
met elkaar in contact brengt op basis van een wetenschappelijk gefundeerde persoonlijkheidstest.
Door het invullen van de 74 vragen in de PARSHIP-test ontstaat een persoonlijkheidsprofiel. Dit
profiel is de basis waarmee PARSHIP op anonieme wijze personen aan elkaar voorstelt.
Sinds de lancering in Duitsland in 2001 heeft PARSHIP zijn online diensten in dertien landen
geïntroduceerd, waaronder in Nederland in 2003.
De man/vrouw verdeling onder de leden is met 48% mannen en 52% vrouwen nagenoeg gelijk, iets
wat uniek is in vergelijking met andere datingsites. Het merendeel van de leden is tussen de 28 en de
55 jaar oud en hoogopgeleid. Dat het PARSHIP-principe werkt blijkt aan de succesratio: 38% van de
leden vindt een partner via de service. (Bron: ledenonderzoek na het einde van het
Premiumlidmaatschap).
In Nederland is PARSHIP de eerste van de grootste datingsites die de Thuiswinkel Waarborg mag
voeren. Dat Waarborg garandeert de veiligheid en privacy van consumenten op het online
datingplatform.

Hoe werkt PARSHIP?
De PARSHIP-service bestaat uit twee stappen. De eerste stap is gratis en bestaat uit registreren, het
invullen van de PARSHIP-test, het aanmaken van het persoonlijke profiel en het bekijken van de
persoonlijke pagina. Ook kunnen contactverzoeken, ‘IJsbrekers’ en ‘Glimlachen’ worden verstuurd en
ontvangen.
De tweede stap begint vanaf het moment dat leden daadwerkelijk willen reageren op
contactverzoeken of andere leden actief willen benaderen. Zij kunnen dan een abonnement afsluiten
en Premium-lid worden. Premium-leden ontvangen het uitgebreide persoonlijkheidsrapport dat
voortkomt uit de PARSHIP-test. Er kan onbeperkt contact worden opgenomen met andere leden en
ieder lid kan met de rubriek ‘Ik over mezelf’ het profiel nog persoonlijker maken en foto’s uitwisselen
wanneer dit gewenst is.

