
	  

Nu	  inleds	  svenskarnas	  flörtsäsong!	  
C-‐dates	  nya	  studie	  avslöjar	  när	  och	  var	  svenskarna	  vill	  flörta	  	  
	  
På	  våren	  väcks	  naturen	  till	  liv	  igen	  och	  enligt	  en	  ny	  internationell	  studie	  
genomförd	  av	  Europas	  största	  casualdejtingsajt	  C-‐date,	  väcks	  också	  svenskarnas	  
flörtsinnen.	  Studien	  visar	  att	  män	  och	  kvinnor	  har	  olika	  preferenser	  både	  när	  det	  
gäller	  dejtingsäsong	  och	  plats	  utomhus	  att	  ha	  en	  äventyrlig	  dejt	  på.	  Av	  alla	  fyra	  
årstider	  föredrar	  nästan	  hälften	  av	  männen	  (49	  %)	  vårflörter,	  medan	  kvinnorna	  
föredrar	  sommarflörter	  (49	  %).	  Och	  när	  skogen	  är	  det	  ultimata	  flörtstället	  för	  
43,5	  %	  av	  männen,	  väljer	  istället	  hälften	  av	  kvinnorna	  stranden.	  
	  
Den	  efterlängtade	  våren	  är	  på	  ingång	  och	  efter	  en	  lång	  vinter	  drömmer	  vi	  om	  härliga	  
sommarplaner	  med	  allt	  vad	  det	  innebär;	  sol,	  semester	  och	  möten	  med	  nya	  människor.	  
En	  ny	  studie	  gjord	  på	  uppdrag	  av	  C-‐date,	  Europas	  största	  sajt	  för	  casualdejting,	  har	  
kartlagt	  svenskarnas	  privata	  preferenser.	  Resultaten	  visar	  att	  män	  och	  kvinnor	  har	  olika	  
timing	  när	  det	  kommer	  till	  romantiken;	  hela	  49	  %	  av	  de	  tillfrågade	  männen	  uppger	  att	  
de	  föredrar	  våren	  för	  att	  träffa	  nya	  flörter,	  jämfört	  med	  endast	  38	  %	  av	  kvinnorna.	  
Kvinnorna	  (49	  %)	  kommer	  istället	  igång	  lite	  senare	  och	  ser	  sommaren	  som	  den	  ultimata	  
dejtingsäsongen	  (jämfört	  med	  41	  %	  av	  männen).	  
	  

	  

På	  våren	  väcks	  lusten	  att	  vistas	  utomhus	  och	  studien	  visar	  att	  
detta	  även	  gäller	  vid	  romantiska	  möten.	  Resultaten	  visar	  även	  
här	  en	  intressant	  skillnad	  mellan	  könen;	  för	  kvinnor	  (50	  %)	  
är	  stranden	  det	  ultimata	  stället	  utomhus	  för	  ett	  äventyr	  
(jämfört	  med	  23	  %	  av	  männen),	  medan	  43	  %	  av	  männen	  
föredrar	  skogen	  (jämfört	  med	  endast	  13	  %	  av	  kvinnorna).	  
Bra	  att	  veta	  för	  de	  som	  söker	  en	  flört	  i	  vår	  eller	  sommar!	  
	  
Casualdejtingsajten	  C-‐date	  märker	  att	  svenskarnas	  
dejtingsvanor	  snabbt	  förändrats	  under	  de	  senaste	  åren	  och	  
casualdejting-‐trenden	  har	  blivit	  väldigt	  populär.	  	  
	  

	  
-‐ Vi	  har	  idag	  över	  415	  000	  svenska	  medlemmar	  och	  Sverige	  är	  vår	  rekordväxande	  

marknad,	  säger	  Sophia	  Lindgren,	  kommunikatör	  på	  C-‐date.	  Detta	  kan	  bero	  på	  att	  
det	  kalla	  klimatet	  gör	  att	  människor	  föredrar	  att	  träffa	  nya	  människor	  på	  nätet,	  
vilket	  också	  kan	  förklara	  varför	  svenskarna	  flörtar	  mer	  på	  våren	  och	  sommaren.	  

	  
För	  mer	  information	  om	  studien	  och	  C-‐date,	  vänligen	  kontakta:	  
Livia	  Podestá,	  Prat	  PR,	  E:	  livia.podesta@prat.se,	  M:	  0734	  35	  27	  07	  
	  
OM	  C-‐date	  
C-‐date	  grundades	  2008	  och	  är	  den	  största	  sajten	  för	  casualdejting	  i	  Europa	  och	  Brasilien	  
med	  8	  miljoner	  användare	  i	  35	  länder	  och	  över	  415	  000	  medlemmar	  i	  Sverige.	  C-‐date	  
erbjuder	  den	  anonymitet	  och	  diskretion	  som	  behövs	  för	  att	  man	  skall	  kunna	  leva	  ut	  sina	  
fantasier,	  vilka	  de	  än	  är,	  och	  är	  det	  enda	  alternativet	  till	  traditionell	  matchmaking-‐	  och	  X-‐
rated	  dejtingsajter.	  C-‐date	  baseras	  på	  ett	  unikt	  matchningssystem	  utifrån	  



	  

medlemmarnas	  personliga	  preferenser	  och	  önskemål	  som	  genererar	  mycket	  relevanta	  
träffar,	  vare	  sig	  man	  söker	  en	  flört,	  erotiska	  äventyr	  eller	  fantasiuppfyllelser.	  C-‐date	  
garanterar	  upp	  till	  30	  kontaktförslag	  till	  Premium-‐medlemmar	  samt	  ett	  kostnadsfritt	  
förslag	  för	  varje	  nyregistrerad	  medlem.	  C-‐dates	  medlemmar,	  som	  i	  genomsnitt	  är	  mellan	  
30	  och	  50	  år	  gamla,	  tar	  kontakt	  med	  sina	  matcher	  via	  det	  interna	  e-‐postsystemet,	  vilket	  
gör	  att	  C-‐date	  försäkrar	  säkerhet,	  diskretion	  och	  anonymitet.	  C-‐date	  har	  70	  anställda	  
med	  20	  olika	  nationaliteter.	  För	  mer	  information,	  besök	  www.c-‐date.se.	  
	  
OM	  CASUALDEJTING	  
Casualdejting	  är	  dejting	  utan	  förpliktelser:	  okomplicerat,	  uppfriskande	  och	  
tillfredställande.	  Casualdejting	  ger	  män	  och	  kvinnor	  möjligheten	  att	  uppfylla	  deras	  
gemensamma	  längtan	  efter	  sexuella	  äventyr	  och	  intim	  kontakt,	  utan	  krav	  och	  måsten.	  En	  
ny	  sexuell	  frihet	  som	  bidrar	  till	  ett	  mer	  äventyrligt	  och	  tillfredsställande	  erotiskt	  liv.	  
	  
	  
	  


