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MijnSerie.nl lanceert ‘Fan account’
3 april 2012 – Voor de echte seriefans heeft MijnSerie.nl een nieuwe feature ontwikkeld: het Fan
account. Meer statistieken, meer informatie over andere leden, betere serie-suggesties en een
website zonder banners. Echte Fans hebben een betere beleving, is het credo.
Op MijnSerie.nl kunnen bezoekers het laatste nieuws volgen over series, deelnemen aan prijsvragen,
recensies lezen en informatie vinden over ruim 800 series. Na registratie kunnen leden een
persoonlijke profielpagina bijhouden waarop zij hun favoriete series kunnen toevoegen waarover zij
updates ontvangen en kunnen zij bijhouden welke afleveringen van een serie zij al gezien hebben,
seriesuggesties ontvangen op basis van ‘profiel’ en kunnen ze ‘vrienden worden’ met andere leden.
Voor 24,95 EUR per jaar kunnen leden van MijnSerie.nl hun account upgraden naar een uitgebreide
versie. Dit ‘Fan account’ geeft bijvoorbeeld meer inzicht in het eigen kijkgedrag. Hoeveel afleveringen
kijk je per maand? Hoeveel tijd ben je daarmee kwijt? Maar het account geeft ook meer inzicht in het
kijkprofiel van je vrienden: welke series kijken zij? Welke series komen overeen en welke serie kun jij
je vrienden aanbevelen? ‘Bevriend’ worden met een andere serie-fan krijgt zo nog meer waarde.
Extra serie statistieken
Het ‘Fan account’ zorgt ook voor meer beschikbare informatie over de series. Het aantal leden dat de
serie volgt, wie kijken er met je mee? Wie wil er op de hoogte gehouden worden? Echte Fans krijgen
de cijfers en de statistieken. Zij weten direct of een serie het kijken waard is.
Betere serie-suggesties
Wil je weten welke series leeftijdsgenoten ook kijken? Of vrouwen? Of mannen? Liever meer dan vijf
serie-suggesties? Echte Fans krijgen heldere keuzes en uitgekiende selecties.
Een website zonder banners
Wel zo rustig. Met een ‘Fan account’ worden aan leden geen advertenties meer getoond.
Het ‘Fan account’ is vanaf vandaag beschikbaar en kan tot vijf jaar vooruit worden betaald. Ook is het
mogelijk een mede-seriefan een upgrade cadeau te doen.
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