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Dating på nettet med Tinder Maria Bachmann Hent PDF Bliv klar til at erobre datingverdenen uanset om du
er ude efter at møde nye mennesker eller finde en kæreste. Du guides sikkert gennem dating-junglen, og du
lærer hvordan du undgår de værste faldgruber. Dernæst tager vi fat på "Tinder-dating", hvor du blandt andet
lærer hvordan du opretter en profil, hvordan du skriver en god profiltekst og hvordan du arrangerer dine
profilbilleder rigtigt. Dating-appen Tinder så dagens lys i 2012, og er siden blevet mere og mere populær i

Danmark. Såkaldt "Tinder-dating" er dog ikke en ny og revolutionerende måde at date på, men snarere en ny,

sjov og digital måde at lære hinanden at kende på.   Tinder har ca. 1,5 milliarder brugere på verdensplan og ca.

75.000 aktive danske brugere.    Undervejs får du masser af tips og tricks til hvordan du får mest ud af Tinder-

appens mange muligheder blandt andet Tinder+ og Tinder Gold.
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