MijnSerie.nl lanceert Engelstalige versie: MySeries.tv
6 februari 2013 - De Nederlandse website MijnSerie.nl heeft een Engelstalige variant gelanceerd:
MySeries.tv. Serie-kijkers wereldwijd kunnen op deze site terecht voor het laatste nieuws,
recensies en informatie over ruim 1500 series in de vorm van uitzenddata, acteursinformatie,
aflevering-omschrijvingen, kijkcijfers en trailers.
Jos Herbrink, oprichter en eigenaar van MijnSerie.nl, wil zo een breder publiek toegang geven tot alle
informatie en functionaliteiten die de site biedt: “Na drie jaar hebben we inmiddels een behoorlijk
publiek opgebouwd in Nederland, maar internationaal is de website net zo relevant. Onze database
aan series blijft groeien. Door een Engelstalige versie te lanceren kan nu iedereen bij alle informatie
en in contact komen met serie-kijkers over de hele wereld.” Binnen enkele dagen hebben ruim 800
mensen uit onder meer Duitsland, Spanje, Verenigde Staten en Zuid-Afrika zich al aangemeld voor de
nieuwe site. Ook is een Engelstalig forum gekoppeld aan de internationale site.
Leden kunnen met hun account op beide sites inloggen. In hun profiel kunnen ze instellen in welke
taal ze een e-mailnieuwsbrief willen ontvangen.
Apps
Naast de nieuwe website zijn er ook twee nieuwe apps ontwikkeld voor zowel iPhone/iPad als
Android; een gratis (MySeries) en een betaalde versie (MySeries+).
Een deel van de content zal automatisch worden vertaald, daarnaast zijn er verschillende redacteuren
aangetrokken die de site van Engelstalige content zullen voorzien.
Over MijnSerie.nl
MijnSerie.nl is de grootste Nederlandse website over series en heeft rond de 200.000 unieke
bezoekers per maand. Op MijnSerie.nl kunnen bezoekers het laatste nieuws en informatie vinden over
ruim 1.500 series in de vorm van recensies, kijkcijfers, uitzenddata, informatie over de acteurs, nieuwe
trailers en de beoordelingen van bezoekers. Wie regelmatig (verschillende) series volgt, kan bijhouden
welke afleveringen zijn gekeken. Door vrienden te worden met andere leden van de site kunnen ook
kijk-ervaringen worden gedeeld en nieuwe series worden getipt. Inmiddels hebben ruim 18.000
personen een profiel op MijnSerie.nl.
- einde persbericht –

