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MijnSerie.nl lanceert iPhone en iPad applicatie over series
Tijdens het kijken van een serie informatie opzoeken of meteen de aflevering afvinken kan
vanaf nu met de app van MijnSerie.nl. Bezoekers en leden van MijnSerie.nl kunnen nu ook
via de iPhone, iPad en iPod Touch serienieuws volgen, informatie vinden over ruim 800
series en bijhouden bij welke aflevering van een serie zij zijn. MijnSerie.nl heeft een eigen
app ontwikkeld en deze is vanaf nu gratis te downloaden in de App Store.
Vooral voor mensen die veel series volgen is het handig om bij te kunnen houden welke
afleveringen zij al gezien hebben van een serie. Met de app hebben ze overal toegang tot hun
profiel. Voor niet-leden is er de app handig als naslagwerk met informatie over ruim 800 series en
kunnen zij serie gerelateerd nieuws volgen.
Met een druk op de knop kunnen mensen aangeven of zij op de hoogte gehouden willen worden
als er nieuws is over een serie (nieuwe trailer, de datum van de start van een nieuw seizoen,
reviews en ander nieuws gerelateerd aan de serie). Na inlog kunnen bezoekers een serie als
favoriet aanduiden, bekeken afleveringen bijhouden en raadplegen en zo een eigen serieprofiel
samenstellen.
Alle informatie over series op één site
Op MijnSerie.nl kunnen bezoekers het laatste nieuws volgen over series, deelnemen aan
prijsvragen, recensies lezen en informatie vinden over ruim 800 series in de vorm van kijkcijfers,
uitzenddata, informatie over de acteurs, nieuw trailers en de beoordeling van bezoekers.
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. Om nog betere seriesuggesties te geven
wordt sinds kort niet alleen naar de series in het profiel gekeken, maar ook naar het geslacht en
leeftijd van de bezoeker.
De app is te downloaden voor de iPhone, iPod Touch en de iPad in de App store:
http://itunes.apple.com/nl/app/mijnserie/id458973180?mt=8
Een versie voor de Android staat gepland voor eind oktober.
Over MijnSerie.nl
MijnSerie.nl is de snelst groeiende Nederlandse website over series en heeft rond de 35.000
unieke bezoekers per maand. Inmiddels hebben bijna 3000 bezoekers een profiel op
MijnSerie.nl.
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