ELITTÁRS

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A szerelem valóban megvásárolható?
A szerelem múlhat a pénzen? Erre a kérdésre kereste a választ az ELITTÁRS online társkereső
oldal, amely a legfrissebb felmérésében a felhasználóit kérdezte meg arról, hogy milyen
szerepet játszik a pénz a párkapcsolatokban.
Az alábbi táblázatban található adatok a forrás megjelölésével bármikor szabadon felhasználhatóak.
Forrásként minden esetben kérjük az ELITTÁRS oldalt (http://www.elittars.hu/ ) és/vagy a felmérésből
készült cikket feltüntetni.
Minta: 383 ELITTÁRS felhasználó, átlagéletkor: 48 év, 63% nő

Férfiak

Nők
Randevúzna valakivel csak az illető pénze miatt?

94% Nem

93% Nem

6% Igen

7% Igen

Mekkora jövedelemmel rendelkezzen a leendő partnere?
78% Nem fontos

30% Nem fontos

20% Legyen ugyanakkora vagy magasabb jövedelme

70% Legyen ugyanakkora vagy magasabb jövedelme

2% Legyen alacsonyabb jövedelme

0% Legyen alacsonyabb jövedelme

Összeházasodna olyasvalakivel, aki sokkal kevesebbet keres, mint Ön?
89% Igen

38% Igen

8% Igen, ha van más vagyona (lakás, autó)

17% Igen, ha van más vagyona (lakás, autó)

3% Nem

45% Nem

Mit tenne, ha kiderülne, hogy társának olyan adóssága van, amiről Ön nem tudott
korábban?
1% … Azonnal szakítanék vele.

5% … Azonnal szakítanék vele.

29% … Megkérném, hogy fizesse vissza az adósságát.

58% …Megkérném, hogy fizesse vissza az adósságát.

70% … Támogatnám anyagilag a visszafizetésben

37% … Támogatnám anyagilag a visszafizetésben

Párjával szeretnének összeköltözni, egy közös lakáshoz azonban hitelt kell felvenniük. Mit
tenne?
79% Párommal közösen vennék fel hitelt.

67% Párommal közösen vennék fel hitelt.

13% Akár egyedül is felvennék egy lakáshitelt.

7% Akár egyedül is felvennék egy lakáshitelt.

8% Inkább nem költöznék vele össze.

26% Inkább nem költöznék vele össze.

Mely pénzügyekkel kapcsolatos szokásokat tartja a legbosszantóbbnak egy párban?
1.

Rendszeresen kér kölcsön kisebb összegeket, de sohasem fizeti vissza.

2.

Hazudik arról, mi mennyibe került.

3.

Megszabja, hogy hogyan költsem el a fizetésemet.

4.

Nagy lábon él, hivalkodó a pénzzel.

5.

Minden számlát fillérre pontosan eloszt kettőnk között

Az ELITTÁRS oldalról
Az ELITTÁRS társkereső oldal azoknak az igényes egyedülállóknak szól, akik hosszú távú, komoly
kapcsolatot keresnek. A társkereső módszer – a magyar piacon egyedülállóan – több mint 280
kérdésből álló személyiségteszten alapszik. Az egyenként ellenőrzött felhasználói adatlapok
biztosítják a minőséget, a többlépcsős, irányított ismerkedés pedig megkönnyíti a kommunikációt a
felhasználók között. Az ELITTÁRS új mércét állít fel a magyar piacon mind a felhasználói élmény,
mind a biztonság és a szolgáltatás színvonala tekintetében. Az ELITTÁRS oldalt a berlini székhelyű
Affinitas GmbH működteti, amely 2009 óta 26 országban van jelen, és több mint 13 millió regisztrált
tagjával az egyik leggyorsabban fejlődő társkereső szolgáltatásnak számít Európában.
További kutatásokat és aktuális információkat sajtó oldalunkon talál: www.elittars.hu/sajto.
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