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Persbericht:Ontdek hoe knap je bent (1-10). Verboden door Apple, maar vanaf nu beschikbaar voor Android
Beste team Diep,
Gezien jullie al#jd op zoek zijn naar opvallend nieuws sturen wij jullie dit persbericht over onze nieuwe app die nu
eindelijk voor het grote publiek beschikbaar is.
Samengevat persbericht:
---------Na een expliciet verbod door Apple vlak voor de lancering enkele maanden geleden nu eindelijk alsnog
beschikbaar voor het grote publiek als Android versie.
A"rac#v, de app waarmee je ziet hoe knap anderen jou vinden (1-10), waarmee je kunt zien wie de knapste
mensen in jouw buurt zijn en hen kan daten.
Een combina#e van Twi"er-Cijfergooien en Tinder, waarbij je niet meer eindeloos hoe< te swipen om de knapste
gebruikers te vinden. Date met A"rac#v enkel nog met de knapste mensen.
---------Uitgebreid persbericht:
Toen onze founder Mareno de Kort de overgang van basisschool naar de middelbare school maakte merkte hij dat
er anders op hem gereageerd werd dan voorheen op de basisschool.
Opeens bleek uiterlijk een heel belangrijke factor te zijn in je populariteit en hij vroeg zich dan ook af hoe knap hij
zelf was. Maar hoe kom je daar achter? Het je klasgenoten vragen is immers wel een hele grote stap en hij bleef
dan ook zonder antwoord achter met alle onzekerheden van dien.
Jarenlang vroeg hij zich af hoe mensen die hiermee worstelden geholpen zouden kunnen worden, maar parkeerde
deze gedachte telkens weer.
Dit totdat hij zo’n 20 jaar later in Januari 2016 op reis was met vrienden en daar merkte dat Tinder een ﬁjne tool
was om nieuwe mensen te leren kennen, maar dat het totaal niet overzichtelijk was en zo kwam plots het idee om
een app te maken waarbij je enerzijds je uiterlijk door anderen kon laten beoordelen (op een schaal van 1-10) en
anderzijds middels die cijfers direct de knapste singles in jouw omgeving zou kunnen zien.
Sindsdien is er veel gebeurd. De hele app werd uitgeschreven, middels demo’s en interviews met duizenden
Nederlandse middelbare scholieren en studenten getest en vervolgens ontwikkeld voor iPhone.
Vorig jaar waren wij volledig klaar om te lanceren in de iTunes store van Apple, maar paste Apple net voor de
lancering totaal onverwacht hun Guidelines aan met een passage die speciﬁek onze app verbood.
Dit verbod hield ons echter niet tegen en nu is de app alsnog voor het grote publiek beschikbaar. Ditmaal voor alle
Android toestellen via Google play.
Uit de vele interviews met leerlingen en studenten die wij in de afgelopen 1,5 jaar hebben afgenomen blijkt dat
een overgrote meerderheid worstelt met onzekerheid over hun uiterlijk.
Wanneer wij hen vroegen hoe zij erachter kwamen hoe knap ze waren kregen wij antwoorden zoals:

-

‘ik post selﬁes op Instagram en kijk dan naar de reac#es. Ik weet alleen niet echt of dat iets
zegt, want natuurlijk zeggen mijn vrienden dat ik er knap uit zie.’

-

‘ik zit op Tinder en kijk hoe knap mijn matches zijn. Maar ja, dat zegt ook niet alles want
die kunnen mij ook matchen om hele andere redenen dan mijn uiterlijk.’

Zij worstelden dus met dezelfde vraag als onze founder en hadden ook geen echte oplossing om er eindelijk écht
achter te komen.
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Uiteraard is knap zijn heel subjec#ef, zegt je uiterlijk niets over jouw waarde of zelfs je aantrekkingskracht als
persoon en moet je zelfvertrouwen nooit aJankelijk zijn van een mening van een ander, maar toch kan het heel
ﬁjn zijn om eindelijk te weten hoe anderen jou zien.
Daarnaast kun je A"rac#v ook gebruiken om te ontdekken wat je beste foto is om die vervolgens als proﬁelfoto
voor je social media of da#ng apps te gebruiken.
Wij willen met deze app jongeren de duidelijkheid geven die zij zoeken.
Vanaf nu te vinden in de Google Play Store: h"ps://play.google.com/store
/apps/details?id=com.a"rac#vbv.a"rac#v.android
A"rac#v: Get rated, rate and date!

Zou u graag meer info hebben of wilt u graag een interview afnemen met onze Founder of hem een vraag stellen?
Neem dan gerust contact op met:
Mareno de Kort
Founder A"rac#v
Tel: 0631796873
Mail: mdk@a"rac#v-app.com
In het geval u over onze unieke app wilt schrijven, kunt u via deze link ondersteunend beeldmateriaal
downloaden: h"ps://we.tl/J6R9QyagjE
Uiteraard helpen wij u, indien gewenst, graag aan ander of meer beeldmateriaal.
Have a great day!

Mareno de Kort
www.howa"rac#vareyou.com
Instagram: @A"rac#v_app
Vanaf nu te vinden in de Google Play Store: h"ps://play.google.com/store
/apps/details?id=com.a"rac#vbv.a"rac#v.android
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