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GAY-PARSHIP, vind je ware holebi liefde

Om de holebi singles in België te helpen in hun zoektocht naar hun grote liefde,
richtte Parship een relatiesite speciaal voor hen op. Singles die meer willen dan een
losse flirt, zullen op Gay-Parship ongetwijfeld hun droompartner vinden. De unieke
wetenschappelijke persoonlijkheidstest van Parship zorgt er immers voor dat uit de
vele leden enkel “matches” ontstaan met personen die echt bij je passen. Om zijn
steun aan de Gay community te vergroten, ging Gay-Parship ook een samenwerking
aan met Gayworld.be, een van dé referentiesites in de Belgische holebi wereld, en
sponsort het de Gay Games in Keulen, het grootste evenement voor homo’s en
lesbiennes wereldwijd.
Gay singles op zoek naar een serieuze relatie
Al sinds zijn ontstaan biedt Parship zijn heteroseksuele en holebi leden dezelfde kwalitatieve
diensten aan. Om nog beter aan de behoeften van de holebi wereld tegemoet te komen,
lanceert Parship in België Gay-Parship. Gay-Parship biedt een service voor homo’s
(guys.parship.be) en een voor lesbiennes (girls.parship.be).
Waarin verschilt Gay-Parship van andere online dating sites? Olaf Van Schagen, country
manager Parship, verklaart: “Gay-Parship maakt deel uit van Parship, een online

relatiebemiddelingsite bestemd voor mensen die oprecht geïnteresseerd zijn in een serieuze
relatie. Dit onderscheidt Gay-Parship van andere sites die vooral gericht zijn op chatten en
oppervlakkig daten. De wetenschappelijke persoonlijkheidstest die Parship hanteert, zorgt er
bovendien voor dat enkel “matches” tot stand komen met personen die echt bij je passen.”
Gay-Parship is naast België nog actief in 9 andere Europese landen: Nederland, Duitsland,
Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland, Spanje, Zweden, Italië en Oostenrijk. Binnenkort wordt
Gay-Parship ook in Denemarken en Noorwegen gelanceerd.
Met zijn integere en serieuze werkwijze en unieke matchmethode helpt Gay-Parship holebi
singles in hun zoektocht naar de ware. Gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwd
persoonlijkheidsprofiel stelt Gay-Parship aan elk lid potentiële partners voor. Dit zijn singles die
zijn/haar persoonlijkheid perfect aanvullen rekeninghoudend met het juiste evenwicht tussen
overeenkomsten en verschillen. Via de site komen vrijgezellen dus in contact met anderen die
niet enkel voldoen aan een lijstje vooropgestelde karaktertrekken, maar die bovendien
geselecteerd zijn op basis van een objectieve analyse. Het doel van Gay-Parship is om relaties
helpen tot stand te brengen waarin beide partners volop zichzelf kunnen zijn. Dat deze methode
werkt, blijkt uit de vele succesverhalen van holebi’s die hun ware liefde via Gay-Parship
gevonden hebben.
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Gay-Parship en Gayworld.be, the perfect match
Naast een helpende hand bieden aan homo’s en lesbiennes bij hun zoektocht naar een serieuze
relatie, werkt Gay-Parship ook actief samen met partners die de gay community ondersteunen.
Zo werkt Gay-Parship.be sinds deze zomer samen met Gayworld.be, een van dé referentiesites
in de Belgische holebi-wereld. Op Gayworld.be kunnen holebi’s terecht voor allerlei interessante
informatie gaande van de meest trendy uitgaansgelegenheden tot de nieuwste
verzorgingsproducten.

"Met Gayworld.be bereiken we een publiek van meerwaarde-zoekers, holebi's die het stadium
van 'clubbing' en 'dating' ontgroeid zijn, maar die vaak nog single zijn. De aanpak en
dienstverlening van Parship onderscheidt zich van de andere datingsites. En ook het feit dat
Parship heeft geïnvesteerd in een volwaardig holebi gedeelte van hun website werd bij ons
enthousiast onthaald. Dus dit leek ons een perfecte match", zegt Olivier Dujardin van Max
Management bvba, het mediabedrijf achter de holebi website Gayworld.be.
Streven naar openheid en acceptatie als hoofdsponsor van de Gay Games in Keulen
Van 31 juli tot 7 augustus 2010 vinden in Keulen de 8e Gay Games plaats waarvan Gay-Parship
de hoofdsponsor is. Onder het motto “Be part of it” worden deze spelen georganiseerd om de
tolerantie ten opzichte van homo’s en lesbiennes wereldwijd te bevorderen. Als
relatiebemiddelingsite streeft ook Gay-Parship naar meer openheid omtrent homoseksuele
relaties, de Gay Games zijn dan ook de ideale gelegenheid om zijn steun aan de gay community
te vergroten. Op de 8e Gay Games in 2010 staan 31 verschillende sporten en 4 culturele
evenementen op de agenda die zullen aantonen hoe gemakkelijk het is om samen te sporten en
samen te leven in diversiteit. Er worden meer dan 12.000 deelnemers verwacht in Keulen, dit
maakt van deze spelen het grootste evenement voor homo’s en lesbiennes wereldwijd.
Over PARSHIP
PARSHIP richt zich op relatiebemiddeling via het internet en onderscheidt zich door haar integere,
serieuze en betrouwbare werkwijze. De wetenschappelijke persoonlijkheidstest die door PARSHIP
gehanteerd wordt, zorgt ervoor dat op zeer zorgvuldige wijze ‘matches’ tussen de juiste personen tot
stand komen. Sinds de lancering in Duitsland in 2001 heeft PARSHIP haar online diensten in 13 andere
landen geïntroduceerd, waaronder België in 2006. PARSHIP is een dochteronderneming van de Duitse
uitgeversgroep Holtzbrinck. één van de grootste mediagroepen in Duitsland (uitgever van o.a. het
dagblad Die Zeit).
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