
 
Pressemeddelelse	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  De danske netdating-eksperter 
 

Online	  datingmarkedet	  2014	  i	  Danmark:	  Vækst	  på	  alle	  planer	  –	  modsat	  
den	  europæiske	  tendens	  

KØBENHAVN	  -‐	  27.08.2014	  –	  Danmark	  kan	  være	  stolt	  af	  sin	  høje	  levestandard.	  Dette	  gør	  sig	  også	  
gældende	  inden	  for	  online	  dating,	  som	  den	  aktuelle	  markedsrapport	  fra	  Netdating-‐Eksperter.dk	  viser:	  
Mens	  andre	  lande	  klager	  over	  faldende	  omsætning,	  glæder	  man	  sig	  her	  over	  et	  overskud	  i	  branchen	  
på	  12,5	  mio.	  kr.	  inden	  for	  de	  seneste	  to	  regnskabsår.	  

	  Hurdles	  overvundet	  
"På	  det	  europæiske	  online	  datingmarked	  kræves	  der	  dygtighed,	  hvis	  man	  skal	  tjene	  penge"	  mener	  
Margareta	  Lund	  fra	  Netdating-‐Eksperter	  Danmark.	  På	  denne	  baggrund	  er	  tallene	  for	  Danmark	  glædelige:	  
Næsten	  13	  %	  omsætningsstigning	  fra	  97,5	  til	  110	  mio.	  kr.	  har	  udbyderne	  af	  singlebørser	  opnået	  mellem	  
2012	  og	  2014.	  Det	  danske	  datingmarked	  er	  et	  af	  de	  få,	  der	  udvikler	  sig	  mod	  den	  generelle	  Europa-‐trend,	  
mens	  lande	  som	  Frankrig	  og	  Storbritannien	  sågar	  klager	  over	  faldende	  omsætning.	  	  

Stabil	  tilvækst	  blandt	  brugerne	  
Også	  hvad	  angår	  medlemstallene,	  er	  der	  en	  tydelig	  vækst	  på	  den	  danske	  datingscene.	  En	  ny	  generation	  
af	  udbydere	  af	  social	  dating	  sørger	  med	  deres	  afslappede	  tilgang	  til	  ”lær-‐nye-‐mennesker-‐at-‐kende”	  for	  
en	  frisk	  tilstrømning	  af	  brugere	  og	  har	  også	  fået	  målgruppen	  af	  flirtende	  på	  18+	  med	  på	  online	  dating.	  På	  
den	  måde	  er	  antallet	  af	  danske	  singler	  på	  online	  partnersøgning	  steget	  med	  85.000	  til	  485.000	  
månedlige	  brugere.	  

Udfordring	  "bæredygtighed"	  
Selvom	  sociale	  datingportaler	  som	  BADOO	  og	  flirt-‐apps	  som	  TINDER	  har	  opnået	  et	  imponerende	  antal	  
brugere	  på	  kort	  tid,	  er	  det	  de	  indenlandske	  portaler,	  der	  fører	  an	  inden	  for	  online	  dating	  i	  Danmark.	  
Margareta	  Lund:	  "Udbydere	  som	  SINGLE.dk	  og	  DATING.dk	  lader	  sig	  ikke	  fortrænge	  af	  de	  store	  
internationale	  datingportaler.	  De	  kan	  alle	  følge	  med	  konkurrenterne."	  

Hele	  undersøgelsen	  til	  download:	  
http://www.netdating-‐eksperter.dk/presse.htm	  

 
Om www.netdating-eksperter.dk: "De danske netdating-eksperter" ser sig selv som en uafhængig observatør af 
det danske online datingmarked. Her kan partnersøgende finde testresultater om førende internetportaler og råd 
omkring flirten på internettet. Netdating-Eksperter Danmark hører til metaflake-‐netværket,	  som	  opererer	  fra	  
Köln/Tyskland,	  Watwill/Schweiz	  og	  London	  i	  14	  lande	  verden	  over.	   

Kontaktperson:	  
Margareta	  Lund,	  metaflake	  
Tlf.:	  +49-‐(0)221-‐130	  871	  0	  	  
Mail:	  presse@netdating-‐eksperter.dk	  


