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Kærlighed ved første smil: 

Eksperter i smil går sammen for at hjælpe singler med 
at finde kærligheden 
 
Oral-B, der arbejder for en sundere mund og et vindende smil, fandt i foråret en partner i firstdate.dk, 
og sammen starter de nu Smiledate, en datingside hvor medlemmerne finder kærligheden med deres 
smil. Kampagneperioden løber fra juli til september, og håbet er, at cirka 10.000 personer får 
minimum en ny anledning til at smile inden kampagnen afsluttes.  
 
Smiledate skal hjælpe singler med at finde kærligheden denne sommer på en speciel, men samtidig helt 
enkel måde, som mange netdatere måske ikke kender vigtigheden af endnu. Smiledate fungerer som en 
hver anden datingside, men med et vigtigt forbehold, nemlig at du må kun være med, hvis du smiler på dit 
profilbillede. Medlemmerne tester vigtigheden af smilet og får samtidig chancen for at møde din store 
kærlighed.  
 
- En undersøgelse blandt Firstdates medlemmer bekræfter at smilet er mindst lige så vigtigt, som 
personligheden for at få følelserne til at spire*. Vi hjælper gerne kærligheden på vej med det enkle tip: ”smil”. 
Alle har et vindende smil, som hjælper os med at nå vores mål. Det gælder bare om at vise det og være sig 
selv på første date, siger Peter Wallentin, PR Manager for Oral-B. 
 
Oral-B og Firstdate er eksperter i smil, og de er enige om, at perfekte smil sjældent handler om blændende 
hvide tandsæt eller snorlige perlerækker. De beskriver i stedet det perfekte smil med ord som charmerende, 
personligt eller udtryksfuldt, hvilket de også håber på, at Smiledate-siden kommer til at være sommeren 
over.  
 
- Efter en kort samtale med Peter fra Oral-B indså jeg, at vi bygger vores virksomheder på samme 
værdigrundlag, nemlig de stærke kræfter og følelser, som et smil faktisk kan indeholde, siger Chris Engleus 
fra Firstdate. 
 
 
Besøg Smiledates hjemmeside www.smiledate.dk  
 
 
*Undersøgelsen er gennemført af Firstdate i perioden 2 juli til 9 juli 2012, hvor 1.777 deltog 

 
 
 

For mere information om Oral-B, kontakt venligst;  

Peter Wallentin, PR-Manager, Oral-B 

Telefon: +46 8 5352 8456 

E-mail: wallentin.p@pg.com  

For mere information om Firstdate og Smiledate, kontakt venligst; 

Matilde Clausen 

Telefon: +45 3024 0115 

E-mail: matilde.clausen@mslgroup.com  

P&G Beauty 
P&G Beauty making beauty dreams real. Med mere end 100 brands i over 130 lande er P&G Beauty en af verdens største aktører 
inden for Beauty området. P&G Beauty står bag etablerede brands for at opfylde alle skønhedsrelaterede behov, blandt andet Aussie®, 
Pantene®, Olay®, Head and Shoulders®, Wella®, VIVA®, Max Factor®, Sassoon Professional®, Wellaflex®, Sebastian Professional®, 
Koleston®, Venus®, Gillette®, SK-II®, Wella Professionals® samt dufte fra Hugo®, Boss® og Lacoste®. Besøg http://www.dk.pg.com 
for de seneste nyheder og mere information om P&G og deres brands. 
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