
Blogflirt.com
Är du en sökande singel? Vill du hitta din rätta partner? Känner du att andra dejtingsidor inte 
uppfyller dina krav?

Registrera dig GRATIS på Blogflirt.com och hitta din rätta partner idag!

Blogflirt.com är en ny dejtingsida för dig över 20 år som har höga anspråk och vill hitta din rätta 
partner. På blogflirt.com har du inte bara en singelprofil på hemsidan, utan även en Blogg där du 
kan skriva ännu mer om dig själv, din vardag och dina instressen. På så sätt kan man lära känna 
varandra bättre. Du vet mer om din flirt, och hen vet mer om dig! Då vet du snabbare om du är 
intresserad av personen du lagt ett öga på och behöver inte slösa din tid på sådana som du inte ser 
en framtid med. 

Blogflirt.com är mycket lätthanterligt och man kommer snabbt igång! När du registrerar dig 
GRATIS kommer du att först gå igenom ett personlighetstest och sedan en enkel guide för att starta 
din blogg. Alla har en möjlighet att hitta sin partner på blogflirt.com, det är lättare än vad man tror! 
Uppdatera dig och visa vem du är på blogflirt.com.

På blogflirt.com kan du betala för otroliga förmåner. Välj mellan att vara Standard Medlem, Silver 
Medlem eller Guld Medlem. 

Som Standard Medlem behöver du inte betala för några kostnader. Du registrerar dig, gör 
personlighetstestet och skapar din blogg. Sedan är det fritt fram att söka efter din kärlek!

Som Silver eller Guld medlem har du dock otroliga förmåner att förbruka. I tabellen nedan har vi 
sammanställt de förmåner du får som Silver respektive Guld Medlem. 

Silver Medlem Guld Medlem

➤ Se alla foton på profiler och bloggar.
➤ Kommunicera obegränsat! (Alltså 
möjlighet att läsa och svara på alla 
meddelanden och kommentarer.)
➤ Upptäck vilka som sökt och besökt din 
profil.
➤ Prenumerera på max. 1 blogg i 
månaden.
➤ Skriv max. 2 inlägg i veckan.
➤ Besök max. 2 bloggar i veckan.

✭ Ha tillgång till alla förmåner en Guld 
Medlem har + mycket mer!
✭ Få upp till 20 dagliga matchningar med 
Lyckträff!
✭ Ha tillgång till en verifierad profil.
✭ Se detaljerade personlighetsprofiler.
✭ Se vem som sett och läst dina 
meddelanden.
✭ Se hur många som besökt din blogg.
✭ Prenumerera på obegränsat antal 
bloggar i månaden.
✭ Skriv obegränsat antal inlägg i veckan.
✭ Besök obegränsat antal bloggar i 
veckan.
✭ Använd Blogflirt’s mobilapplikation.
✭ Videochatta med din flirt.



Silver Medlem
1 månad 3 månader 6 månader 12 månader

399:-
per månad

249:-
per månad

149:-
per månad

99:-
per månad

Guld Medlem
1 månad 3 månader 6 månader 12 månader

429:-
per månad

269:-
per månad

179:-
per månad

119:-
per månad

JUST NU!
De 1000 första som registrerar sig får 1 månad kostnadsfritt som 
Guld Medlem!


