Kde se vzal nápad založit online seznamku
MeetYou a v čem je MeetYou jiné
Na počátku byly týdny a měsíce strávené na seznamkách. Byli jsme single,
a jako většina našich nezadaných přátel, jsme touto cestou hledali své životní
partnery. Jiné příležitosti seznámení většinou selhaly. Každý z nás během online
seznamování prožíval různé situace, někdy vtipné, jindy trapné. Všichni jsme
se však potýkali s problémy jako jsou falešné profily, podsouvání naprosto
nevhodných protějšků, sliby nemožného, zahlcení nevyžádanými zprávami,
obava o bezpečnost, neprůhledné obchodní podmínky, aj. Kvalitativní průzkum
marketingové agentury nám potvrdil, že nespokojených uživatelů seznamek
napříč věkem, pohlavím, vzděláním, lokalitou, apod. je mnoho. A to byl náš
hlavní podnět k založení nové online seznamky MeetYou.
MeetYou klade důraz na jednoduchost, bezpečnost a intuitivní ovládání.
Prostředí seznamky jsme nastavili na základě posbíraných zkušeností
a poznatků tak, aby bylo funkční pro všechny, kteří hledají své životní partnery. Nezaregistrujeme proto
nikoho bez profilové fotografie a veškeré fotky podléhají schvalování člověkem. Každý musí o sobě
uvést alespoň minimum základních údajů, jinak by seznamování nedávalo smysl. Velkou pozornost
věnujeme zabezpečení dat, která jsou zadávána do našeho systému. Profily uživatelů si nemůže prohlížet
nikdo neregistrovaný. Funkční a přehledný nástroj pro výběr partnera či kvalitní chat je na MeetYou
samozřejmostí. V aplikaci se lze seznamovat i zcela zdarma, ovšem jen se základními funkcemi.
Pro uživatele, kteří budou chtít využít aplikaci naplno, máme připravené MeetYou Premium, které
za poplatek nabízí komfortní prostředí s celou řadou skvělých funkcí. Namátkou třeba možnost vložit
své vlastní video, roztřídit si zprávy do kategorií, ukázat své fotky pouze vybraným uživatelům, atd.
Systém placení je velmi jednoduchý a přehledný. Na MeetYou uživatele nečekají žádné skryté poplatky
a nedochází k automatickému prodlužování placeného členství.
Naší filozofií je přesvědčení, že kdo opravdu touží po partnerském vztahu, je ochoten
vytrvat a překonat počáteční neúspěšné pokusy, které jsou častým průvodním jevem při
hledání vhodného protějšku. Noví lidé stále přicházejí a na každého čeká ten pravý nebo
ta pravá. MeetYou je seznamka pro vážná seznámení. MeetYou je tu pro všechny věkové
kategorie bez rozdílu. MeetYou funguje! Rádi uvítáme i Vás! MeetYou ... a jiskra přeskočí!
Renata Lukešová a Petr Smíšek, zakladatelé MeetYou

Where did we get the idea to found the online
dating site MeetYou and how is MeetYou different?
At the beginning, we spent weeks and months using various dating sites. We were
single and, as well as the majority of our single friends, we tried to find our partners
for life this way. All other dating possibilities had usually failed. When dating online,
each of us experienced all sorts of situations. Sometimes the situations were funny,
sometimes rather embarrassing. We all had to face all kinds of problems, such as
fake profiles, recommendation of completely inappropriate partners, impracticable
promises, overload of unsolicited messages, security issues, non-transparent terms
and conditions, and others. A quality survey carried out by a marketing agency
confirmed to us that the number of dissatisfied dating sites users across all age
groups, sex, qualifications, locations, etc., is very high. That was the main stimulus
for us to found the new online dating site MeetYou.
MeetYou puts emphasis on simplicity, safety, and intuitive controlling. The interface
of MeetYou has been set following our experience in a way functional for all users who are
seeking their life partners. No‑one can be registered without providing a profile photograph and all photos
must be human‑approved. Everyone needs to provide at least some basic data, otherwise dating wouldn’t make
any sense. We pay much attention to security of data entered into our system. User profiles can only be viewed
by registered users. Providing a functional and well‑arranged tool for finding the right partner or for quality
chatting is a matter of course for MeetYou. The application can even be used for dating free of charge, however,
only basic functions are included in this mode.
Those who wish to fully enjoy the use of the application can subscribe to MeetYou Premium where they are
offered a comfortable environment with a whole range of other functions just for a small fee in return. Just to
mention some of the functions, you can upload your own video, classify your messages into categories, show
your photos only to selected users, etc. The payment system is very intuitive and transparent. At MeetYou, you
don’t need to worry about any hidden fees or automatic prolonging of paid membership.
We believe that those who really wish for a serious relationship are willing to remain persistent
despite any initial unsuccessful attempts, which are a common phenomenon when seeking
your ideal partner. New people keep appearing and there is the right person for all of us.
MeetYou is a site aimed for serious dating. MeetYou is available to all age groups whatsoever.
MeetYou works! We will happy to welcome you, too! MeetYou ... and a spark will fly!
Renata Lukešová and Petr Smíšek, founders of MeetYou

