Lexa.nl lanceerteerste dating app voor Apple Watch
Eengebruiksvriendelijke app om op elk moment te flirten
Onlangs werd denieuwe Apple Watch gelanceerd in Nederland. Datingsite Lexa.nl
ontwikkelde deeerste Nederlandse dating app voor Apple Watch. Dit biedt haar
members de kans om altijd enoveral nieuwe mensen te ontmoeten. Denieuwe app dient
als een aanvulling op de bestaande iPhone app.
Na de lancering van de eerste dating app voor Android Wearblijft Lexa.nl de
ontmoetingsmogelijkheden voor haar members ontwikkelen. Ditkeer met een iOS app voor
Apple Watch. Stephane Lebas, Chief Product Officer vanLexa.nl, licht toe: “De Apple Watch
app van Lexa.nl is onzetweede stap in het uitbreiden van daten in combinatie met draagbare
technologie. Deze nieuwe vorm van technologie zal een grote rol gaan spelen inde toekomst
van het online daten. Wij zijn ervan overtuigd dat we moeten zijnwaar de singles zijn, dus ook
wat betreft draagbare technologie.”
Misnooit een flirt
De app beschikt over een activiteitentracker om altijd enoveral op de hoogte te zijn. De Apple
Watch geeft in één oogopslag weer alseen flirt wordt ontvangen, als het profiel wordt bekeken
of als het profiel wordttoegevoegd aan iemands favorieten. Daarmee is de app ideaal voor
onderweg.

Mensen ontmoeten is nog nooit zo leuk geweest
Meteen paar clicks kunnen members meer over elkaar te weten komen of contact opnemen.
Op de Apple Watch wordt het profiel met naam, profielfoto,leeftijd en woonplaats getoond.
Members kunnen direct het profiel van de anderbekijken als zij een flirt ontvangen of als het
profiel wordt toegevoegd aaniemands favorieten. Vervolgens kunnen zij een flirt versturen,
maar ook een persoonlijk tekstberichtdoor tegen het Siri spraakherkenningssysteem van de
Apple Watch te praten.Wanneer een groter scherm gewenst is, kunnen members gemakkelijk
schakelentussen de Apple Watch en de mobiele app.
De Lexa.nl app is beschikbaar in de iTunesStore.
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OVER LEXA.NL

Lexa.nl, opgericht in 2002, is de marktleider binnen de Nederlandse dating branche. De community van singles
biedt members de beste en meeste kansen om dates te ontmoeten en is actief in 16 Europese landen. Lexa.nl is in
2013 uitgeroepen tot beste en meest betrouwbare datingsite van het jaar. Lexa.nl is gevestigd in Amsterdam en
onderdeel van IAC/InterActiveCorp, een internationaal beursgenoteerd internetbedrijf (Nasdaq: IACI). Kijk voor
meer informatie op www.lexa.nl.
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