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Dating Sunday 2 januari 2022: Börja året med Tinder Explore och hitta din +1

Varje år rivstartas dejting kalendern med Dating Sunday - historiskt sett en av de mest trafikerade dagarna på hela året. Nu avslöjar Tinder att den 2 januari 2022 är dagen
som många singlarna kommer att ta chansen att hitta sin nya +1!
Omnämnandet av ‘couple goals’ har ökat med 53 %* i medlemmarnas profiler under 2021 och med hjälp av den nya funktionen Explore vill Tinder göra det lättare för
medlemmar att matcha efter gemensamma mål och intresse.
Tinders medlemmar har redan satt upp tydliga mål för det nya året - 58 % är redo att resa igen, medan andra (23 %) är angelägna om att äta mindre skräpmat och 14 %
kan tänka sig att ge upp helt och hållet och skjuta upp allt till 2023 istället. Och slutligen; endast 5% säger att de skulle kunna tänka sig att börja med crossfit.**
På frågan vad de letar efter under 2022 svarar 33 % av Tinders medlemmar att de söker efter en ‘partner in crime’, medan andra (27 %) bara vill avsluta vad de har
påbörjat och 18% säger att de vill hitta mer tid för sig själva 2022.**
Från och med januari kommer Tinders medlemmar att kunna välja från en mängd olika ‘2022-goals’ i Explore, vilket gör det lättare att hitta hitta sin ‘partner in crime’ för det
nya året som delar samma mål och passion. Oavsett vad det är man söker.
"Med över 430 miljoner nedladdningar och fler än 60+ miljarder matchningar vet vi vad singlar vill uppnå; för sig själva och tillsammans med en matchning. Glöm
nyårslöften som vi ändå inte kommer att hålla - 2022 kommer att bli ‘ambitionens år’, med massor av mål som vi faktiskt kan genomföra. Gemensamma intressen och mål
ökar chansen att matcha med någon, och vi tror att singlar under Dating Sunday kommer att söka sig till människor som delar samma ambitioner”, säger Laura WilkinsonRea, Director of Communications, UK / Director of Comms Nordics på Tinder.
Med över 450 miljoner nedladdningar sedan lanseringen 2012 och 65+ miljarder matchningar totalt, är Tinder definitivt platsen att vara den 2 januari!
Tinders 3 bästa tips till alla singlar inför Dating Sunday:
3/5/11: dela minst 3 intressen - lägg till minst 5 bilder - skriv minst 11 ord i din profil.
Var online på bästa sändningstid - precis som på nyårsafton då midnatt är den bästa tiden att vara på dansgolvet, kolla på fyrverkerierna eller kyssa din crush, så är 19.00-22.00
tiden du ska vara på Tinder under Dating Sunday. Så, ställ in allt annat - Tinder är platsen som gäller om du vill träffa någon ny!
Digitalt först, IRL sen - Innan ni träffas IRL, varför inte videochatta lite först? Ta lite tid till att lära känna din match innan ni kastar er in i det där nya året tillsammans.
###
Källa
*Baserat på Tinder-data november 2021 vs. januari 2021
** Medlemmarnas svar på frågor som ställdes i appen i december 2021
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