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Giới thiệu Vibes - một phương thức kết nối mới giúp thành viên Tinder thể
hiện cá tính
Một trải nghiệm mới lạ giúp tô điểm cho hồ sơ Tinder đặc sắc như chính bạn
Việt Nam, ngày 6 tháng 5 năm 2021 - Chắc hẳn bạn đã giới trẻ nhắc đến từ “vibe”: một rung cảm về ai đó
mà bạn bất giác cảm thấy, như khi biết rằng đối phương thuộc cung Bọ Cạp hoặc người ấy chuẩn bị tiêm
vắc-xin COVID. Năm 2020 vừa qua, Gen Z đã táo bạo cho cả thế giới biết những điều họ quan tâm nhất, cập
nhật mô tả hồ sơ Tinder nhiều hơn gấp 3 lần so với bình thường*, và chia sẻ thêm về bản thân nhằm tìm ra
những đối tượng có thể qua vòng “vibe check” (kiểm tra độ tương hợp cảm xúc).
Hôm nay, Tinder ra mắt Vibes - một sự kiện trong ứng dụng hứa hẹn đem đến một phương thức mới để mọi
người bày tỏ ý kiến của mình trên bất kỳ chủ đề nào, từ việc liệu ăn bún đậu với nước mắm có là chuyện bình
thường, cho đến những sự kiện nóng hổi trong giới showbiz.
Trải nghiệm này được lấy cảm hứng từ những sự kiện trong ứng dụng trước đó như Swipe Night, sự kiện ra
mắt vào tháng 9 năm ngoái với hơn 13 triệu thành viên tham gia cùng biên kịch một câu chuyện; và Swipe
Surge, tính năng thông báo mỗi khi cộng đồng Tinder đang hoạt động sôi nổi và giúp số lượt kết đôi tăng
thêm trung bình 25%**. Bước thử nghiệm đầu tiên cho thấy các thành viên yêu thích nguồn năng lượng tỏa
ra từ nhiều điều và đối tượng khác nhau. Và Vibes đã xúc tác cho nhiều lượt Thích và tương hợp trên khắp
Tinder***.
Hướng dẫn tham gia Vibes:
Thành viên sẽ được thông báo khi Vibes bắt đầu trong khu vực của họ qua thông báo trên điện thoại
hoặc khi ứng dụng được mở
Người chơi sẽ trả lời nhiều câu hỏi, từ sở thích cá nhân đến các nội dung văn hóa đại chúng - để giúp
các đối tượng tiềm năng hiểu thêm về “vibe” của họ
Câu trả lời cho Vibes của thành viên sẽ hiển thị trên hồ sơ trong vòng 72 tiếng
Khi hai tương hợp cùng tham gia Vibes, họ sẽ thấy câu trả lời của đối phương trên cửa sổ nhắn tin và
khởi đầu câu chuyện một cách hay ho, mặn mà với nhiều gợi ý hơn
Sự kiện Vibes chỉ kéo dài trong 48 tiếng, hứa hẹn sẽ khiến cộng đồng Tinder trở nên náo nhiệt hơn bao
giờ hết. Tuyệt vời hơn thế, Vibes không chỉ là một mà là chuỗi các sự kiện nối tiếp nhau.
Ông Udi Milo, phó chủ tịch phụ trách Sản phẩm tại Tinder chia sẻ: “Hồ sơ Tinder nên là nơi bạn thể hiện
mình chân thật nhất, và nó sẽ thường xuyên thay đổi vì mỗi người chúng ta luôn không ngừng khám phá bản

thân và thế giới xung quanh. Chúng tôi phát triển Vibes với mục tiêu giúp các hồ sơ trở nên đa màu đa dạng
như chính các thành viên của chúng tôi, đồng thời giúp họ thu hút thêm nhiều kết nối ý nghĩa. Và đây là một
trong những tính năng đầu tiên trong năm 2021 mà chúng tôi mang đến cho cộng đồng Tinder, để giúp mọi
người thỏa sức thể hiện cá tính độc đáo của họ trên ứng dụng.”
Vibes sẽ được ra mắt toàn cầu vào cuối tháng Năm. Và khi “vibe check” cùng tầng rung cảm, các thành viên
có thể tiếp tục bắt nhịp qua tính năng gọi thoại qua video của Tinder.
* “Cập nhật mô tả hồ sơ” là số lần chỉnh sửa mô tả của mỗi người dùng, mỗi tháng. Tất cả dữ liệu đến từ hồ sơ Tinder hoặc hoạt động
trên ứng dụng Tinder tổng hợp. Dữ liệu được lấy từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021.
** trung bình so với khung thời gian thông thường
*** Dữ liệu từ hoạt động nền tảng tổng hợp trong quá trình thử nghiệm Vibes vào tháng 3 năm 2021

Giới thiệu Tinder:
Tinder lần đầu tiên được ra mắt tại một trường đại học vào năm 2012 và hiện nay đã trở thành ứng dụng làm
quen và gặp gỡ bạn mới phổ biến nhất trên toàn thế giới. Có mặt tại 190 quốc gia với hơn 40 ngôn ngữ,
Tinder đã trở thành ứng dụng ngoài mảng game (trò chơi) có doanh thu cao nhất toàn cầu. Ứng dụng đã nhận
được hơn 430 triệu lượt tải về và dẫn đến hơn 60 tỷ lượt tương hợp.
https://vn.tinderpressroom.com/news?item=122480

