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Tinder Opent Dé Hotspot Van Deze Herfst: Tinder Explore
Vandaag opent Tinder de virtuele deuren van Explore: een nieuwe hub binnen de app die toegang geeft tot
nieuwe interactieve manieren om Tinder te gebruiken. Zo geeft Explore leden de optie om op basis van
gemeenschappelijke interesses te zoeken en meer controle te hebben over wie zij ontmoeten. Ook zullen
leden gebruik kunnen maken van een aantal nieuwe functies zoals Hot Takes, Vibes en Swipe Night - en zo
zullen er nog velen volgen. Explore is de grootste update van de app sinds de uitvinding van de Swipefunctie en in de eerste testfase hebben bijna 80% van de ondervraagde leden het uitgeprobeerd.

“Een nieuwe generatie van daters vraagt meer van ons in de post-pandemische wereld: meer opties om op
leuke manieren virtueel in contact te zijn met elkaar en meer controle over wie ze ontmoeten op Tinder,”
aldus Jim Lanzone, CEO van Tinder. “Met de lancering van Explore hebben we een grote stap gezet om een
meer multidimensionale, diepere en interactieve beleving te bieden aan leden en de mogelijkheden van het
platform uit te breiden.”

Explore is een dynamische plek die voortdurend nieuwe sociale ervaringen toevoegt en de ontdekkingsopties zal blijven ontwikkelen, zodat leden altijd iemand kunnen vinden die bij ze past. Bij de lancering
zullen de volgende opties beschikbaar zijn:

Leden hebben nu meer controle hebben over wie ze ontmoeten
In Explore kunnen leden potentiële matches vinden voor elke mood of activiteit. Leden kunnen hun snoepje
vinden in Foodies, iemand op hetzelfde level in Gamers, of een persoon om hun oortjes mee te delen in
Music Lovers. Of mensen nu zij aan zij protesteren in Social Causes of iemand zoeken die de zaakjes goed op
orde heeft in Entrepeneur, in Explore kunnen leden zelf bepalen hoe de match verder verloopt. Nieuwe
interessegebieden zullen regelmatig worden toegevoegd zodat iedereen iemand naar smaak kan vinden.

Alleen profielen zien met Foto Verificatie
Foto Verificatie is de meest populaire Trust & Safety-functie op Tinder, waarbij leden zichzelf kunnen
verifiëren door een aantal live selfies te nemen, die met AI-technologie worden vergeleken met de foto’s op
het profiel. Foto-geverifieerde profielen hebben een blauw vinkje, en leden kunnen vanaf nu ook instellen dat

ze alleen profielen met blauwe vinkjes te zien krijgen in Explore.

Een nieuwe thuisbasis voor sociale belevenissen
De animo voor sociale ervaringen op Tinder maakt duidelijk dat Gen Z graag mensen wil ontmoeten op
verschillende manieren. Swipe Night, de eerste sociale experience op Tinder, trok meer dan 20 miljoen leden
en zorgde voor een 26% toename van matches. Vanwege dit succes zullen er meer sociale experiences
worden toegevoegd aan Tinder, een leuke, nieuwe manier om mensen te ontmoeten. Explore zal de basis
gaan vormen voor een aantal nieuwe functies zoals Vibes: een wekelijks evenement waarbij leden hun
mening kunnen geven over van alles en nog wat. Of het nu gaat om sokken dragen in bed, of pop culture - in
Vibes wordt alles besproken. De nieuwe versie van Swipe Night zal beschikbaar zijn in november.

‘Hot Takes’ onderdeel van Explore
Hot Takes is de wereldwijde populaire nachtelijke functie, en zal direct op de Explore-pagina te vinden zijn.
Bij Hot Takes kunnen leden in een laagdrempelige setting met elkaar chatten nog voordat ze een match
hebben. Terwijl de teller loopt, kunnen leden kiezen of ze willen matchen of de tijd voorbij laten gaan en met
iemand anders gaan praten. Het is de eerste keer dat leden kunnen chatten voordat ze een match zijn: een
flirterig eerste praatje maken is belangrijk. Al miljoenen leden hebben Hot Takes uitgeprobeerd sinds de
lancering in de zomer van dit jaar en deze functie is beschikbaar tussen 18.00 uur en middernacht.

Explore zal vanaf vandaag beschikbaar zijn in alle grote Engelssprekende landen en vanaf oktober over de
hele wereld.
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