HET succes
van OFFLINE
daten

Nederland telt op dit moment
meer dan 2,5 miljoen singles.
Velen van hen zijn ongewild
single en zoekende naar
die ene betoverende liefde.
In eerste instantie komen zij
terecht bij de laagdrempelige
online datingsites. Tegelijk is
deze toegankelijkheid zonder
enige screening ook de reden
dat deze ‘gelukszoekers’
van een koude kermis
thuis komen.

Waarom is het lastig om de juiste partner
te vinden?
Naarmate je ouder wordt is het vinden van ‘de
ware’ steeds moeilijker. Date for 2 streeft ernaar een
gelijkwaardige relatie tot stand te brengen. Alleen
dan is immers de kans van slagen het grootst. Een
relatie waarin beiden zichzelf kunnen zijn en waarin
beiden goed kunnen gedijen.
Wat maakt Date for 2 anders dan online
datingbureaus?
Wij werken uitsluitend met consultants die jaren
ervaring hebben in de executive search en in het
coachingvak. Zij zijn in staat goede persoonsanalyses te
maken voor het tot stand brengen van goede matches
en kunnen, daar waar nodig, een ondersteunende rol
bieden. Het echte ‘headhunten’ daar onderscheiden we
ons in. Op zoek naar de perfect match. Daarbij maken
we gebruik van ons uitgebreide netwerk.
Wie zoeken vooral contact met Date for 2?
Onze doelgroep is de hoger opgeleide,

zelfverzekerde en zelfbewuste single. Vaak hebben
zij een drukke baan, willen niet publiekelijk te
kennen geven op zoek te zijn naar ‘de ware liefde’
of zijn te vaak teleurgesteld via het online daten.
Je kunt wachten tot het geluk je via natuurlijke
weg toelacht of je kunt een professional inschakelen.
Wellicht iets minder romantisch maar zeker zo
effectief!
Hoe zorgen jullie dat een date succesvol is?
Dat begint vanzelfsprekend bij de intake bestaande
uit een diepte interview en een persoonlijkheidstest.
Wij besteden veel aandacht aan het profiel van onze
cliënt maar ook aan het profiel van de (potentiële)
kandidaat. Het is de benodigde input om kwalitatief
goede matches te kunnen maken.
Een slagingspercentage van 60 tot 85%?
Ja, dat is heel bijzonder in de wereld van de Personal
Matchmaking. Een zeer uitgebreide en zorgvuldige
intake, een bestand van gelijkgestemden en de
deskundigheid van al onze consultants maken
dit mogelijk. Onze job is een mix van ratio en de
emotie, dat maakt het werk zo mooi en interessant.
Het komt regelmatig voor dat mensen het geluk
bij een hele andere partner vinden dan ze zelf
hadden verwacht.
020 - 237 47 10 | WWW.DATEFOR2.NL

ADVIES OP MAAT
De consultants Harold Duijst en
Mireille Rob van Date for 2 hebben hun
werkterrein hoofdzakelijk in NoordHolland en Utrecht, en met veel succes!
Date for 2 werkt volgens een formule
die in 2012 is opgezet door Betty van de
Meulengraaf nadat ze zelf teleurgesteld
was in ‘dating landschap’. Haar idee
om veel meer de nadruk te leggen
op de inhoudelijke analyse sloeg zo
goed aan dat ze het Brabantse bedrijf
uitrolde door heel Nederland en veel
singles weten inmiddels hun weg naar
Date for 2 te vinden. Het bureau werkt
met lidmaatschappen die passen bij
verschillende profielen en geeft altijd
advies op maat. Kijk voor meer
informatie op www.datefor2.nl.

