Tinder Newsroom

Tinder öppnar höstens hetaste mötesplats, Tinder Explore
Den största uppdateringen på Tinder sedan Swipe-funktionen

Stockholm, Okt 7, 2021 - Nu öppnar Tinder sina virtuella dörrar till Explore, en helt ny hub i appen som kommer att erbjuda nya interaktiva sätt att använda Tinder och ge
medlemmarna mer kontroll över vilka de träffar. I Explore finns bland annat möjlighet att sortera urvalet av profiler baserat på olika intressen och önskemål, samtidigt är det en
samlingsplats för ett ständigt växande utbud av sociala upplevelser som nya Hot Takes, Vibes och Swipe Night. Explore är den största uppdateringen som gjorts sedan Swipefunktionen uppfanns - en levande plats som ständigt utvecklar nya alternativ för medlemmar att utforska och hitta någon ny, oavsett vad det är en söker. Vid tidiga tester valde
närmare 80 % av medlemmarna använt Explore.
“En ny generation dejtare efterfrågar mer av oss nu efter pandemin: de vill ha fler sätt att ha kul och interagera med andra virtuellt och mer kontroll över vilka de träffar på
Tinder”, säger Renate Nyborg, CEO på Tinder. “Dagens lansering av Explore är ett stort steg mot att skapa en djupare, flerdimensionell, interaktiv upplevelse för våra
medlemmar som breddar möjligheterna för Tinder som en plattform.”
Nu rullas Explore ut internationellt och kommer att finnas tillgänglig för svenska medlemmar redan under nästa vecka, med start på måndag den 10e oktober. Vid lanseringen är
detta tillgängligt i Explore:

Medlemmar får mer kontroll över vem de träffar
Mix it up - träffas genom intressen
I Explore kan medlemmar hitta potentiella matchningar baserat på intressen. Är du sugen på att hitta din andra foodie-hälft eller vill du kanske matcha med någon som fattar
grejen med din något unika musiksmak? Oavsett vad medlemmarna söker kommer de kunna styra mer över vem de matchar med genom olika kategorier av intressen som
lanseras löpande i Explore.
Matcha endast med fotoverifierade profiler
Med Fotoverifiering, som är den mest populära säkerhetsfunktionen på Tinder, kan medlemmar enkelt verifiera sin profil. Man tar ett antal selfies i olika poser direkt i appen,
sedan jämförs dessa med bilderna i profilen med hjälp av avancerad teknik för ansiktsigenkänning och AI. Verifierade profiler får en blå markering och för första gången kan
medlemmar nu välja att endast se och matcha med dessa i Explore.
En samlingsplats för sociala upplevelser
Vibes och Swipe Night
Sett till deltagandet i tidigare sociala upplevelser på Tinder är det tydligt att 18-25-åringar efterfrågar fler sätt att träffa någon på. I Swipe Night, den första sociala upplevelsen
som Tinder lanserade, deltog mer än 20 miljoner personer och matchningarna ökade mer 26 %. Succén har banat vägen för fler sociala upplevelser på Tinder och Explore
kommer att vara samlingsplatsen för dessa. Till exempel som Vibes som är ett event som förekommer i appen en gång i veckan och som syftar till att göra det lättare för
medlemmar uttrycka sig, om allt från om det är normalt att ha strumpor på sig i sängen till åsikter om saker som händer i kändisvärlden. I november kommer även en helt ny
version av Swipe Night att finnas tillgänglig i Explore.
Hot Takes
En ny social upplevelse som heter Hot Takes kommer även att finnas tillgänglig i Explore. Hot Takes ger medlemmar möjligheten att chatta innan de har matchat genom korta
sessioner i quiz-format med teman som bland annat populärkultur. Medan timern räknar ner får medlemmarna välja om de vill gå vidare som en matchning eller om de, när tiden
gått ut, vill träffa någon ny. Detta är första gången Tinders användare får möjlighet att chatta innan de matchar och på så sätt kan låta sin flirtiga personlighet bli det första
intrycket. Hot Takes har utnyttjats av miljontals medlemmar sedan funktionen lanserades i USA och UK tidigare i somras och kommer nu att finnas tillgänglig i Sverige, varje
dag mellan 18.00 till midnatt.
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