Tinder NL Newsroom

Vind je match door muziek: nieuwe feature ‘Music Mode’ verbindt muzikale soulmates in Explore
In samenwerking met Spotify worden connecties door soundtracks persoonlijker dan ooit tevoren

Amsterdam - 9 dec, 2021 - Explore, Tinder’s nieuwe interactieve gedeelte, is sinds de lancering afgelopen herfst dé place to be. En, het wordt nog beter: binnenkort kunnen Tinderleden in Nederland met het nieuwe Music Mode ware liefde vinden via hun muzieksmaak. Want iedereen herkent het: dat ene nummer waardoor je niet kan stoppen met dansen,
dat nummer dat ervoor zorgt dat je nog harder traint in de sportschool: het lied dat op jouw lijf geschreven is, dat staat voor wie je bent, jouw ‘Anthem’. Met de nieuwe interactieve
ervaring Music Mode kunnen Tinder-leden luisteren naar de Anthems van andere leden, zodat ze meteen weten of een potentiële match ook hun volgende concert buddy zou
kunnen zijn. Het is heel simpel: leden die hun Spotify account linken aan Tinder en een Anthem selecteren op hun profiel kunnen hun muzikale match vinden in Music Mode.

Wereldwijd heeft ongeveer 40% van alle Gen Z leden op Tinder al een Anthem toegevoegd aan hun profiel, wat ze zo’n 10% meer matches gaf. Music Mode brengt dit nog een
stapje verder en versterkt de natuurlijke kracht van muziek op mensen. Namelijk, leden kunnen elkaar vinden door hun gedeelde liefde voor dezelfde nummers, tijdens een
zondagavond Tinder-sessie die aanvoelt als een echte uitgaansavond.

"Met Music Mode kunnen onze leden dat gevoel beleven dat je hebt wanneer je op een feestje bent en je ontdekt dat iemand anders die dezelfde muzieksmaak heeft als jij" zegt
Kyle Miller, VP van Product Innovation bij Tinder. "Het is verbazingwekkend hoe het toevoegen van muziek als extra element de hele ervaring op Tinder verbetert. Liedjes zijn heel
persoonlijk, en Music Mode geeft leden de kans om het gevoel, de smaak en de emotie van anderen te ontdekken.”

Explore is de grootste update voor Tinder sinds de uitvinding van de Swipe-functie, en het geeft leden een volledig nieuwe, interactieve manier om Tinder te gebruiken. Zo kun je
ervoor kiezen om alleen maar andere vroege vogels te ontmoeten, je selecteert makkelijk de echte restaurant liefhebbers en je kan snel op zoek naar andere thrill-seekers.

De top Anthems en artiesten die dit jaar favoriet waren op Tinder en die je waarschijnlijk zal terugzien op de profielen van potentiële matches zijn:

Top 10 Spotify artiesten op Tinder
1. Kanye West

2. Mac Miller
3. J. Cole
4. Måneskin
5. The Weeknd
6. De Kid LAROI
7. Olivia Rodrigo
8. Drake
9. Doja Cat
10. Arctic Monkeys

Top 10 Spotify Anthems op Tinder
1. The Kid LAROI : STAY (met Justin Bieber)
2. Olivia Rodrigo : good 4 u
3. Shouse : Love Tonight -Edit
4. Glass Animals : Heat Waves
5. Lil Nas X : INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)
6. Drake : Way 2 Sexy (met Future & Young Thug)
7. Farruko : Pepas
8. Doja Cat : Kiss Me More (feat. SZA)
9. J. Cole : No Role Modelz
10. Mart Hoogkamer : Ik Ga Zwemmen

Methodologie: alle bovenstaande gegevens zijn openbaar en afkomstig van Tinder profielen. De resultaten zijn verzameld van januari tot half november 2021.

###

Over Tinder

Tinder werd in 2012 geïntroduceerd op een universiteitscampus en is wereldwijd de populairste app om nieuwe mensen te ontmoeten. Tinder is beschikbaar in 190 landen in meer
dan 40 talen en is daarmee de meest winstgevende niet-gaming app ter wereld. Inmiddels is de app al meer dan 450 miljoen keer gedownload en heeft het tot meer dan 65 miljard
matches wereldwijd geleid.
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