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Zakaj je ona-on.com prva izbira samskih Slovencev, 
ki iščejo resno zvezo?

Ona-on.com je najbolj prepoznana blagovna 
znamka na področju zmenkov, ki je v očeh 
Slovencev izrazito usmerjena v resne zveze 
in je pri tem tudi najbolj uspešna. Samski, 
ki iščejo sorodno dušo na ona-on.com, še 
posebej cenijo zasebnost, varnost ter dobro 
pomoč in podporo pri iskanju partnerja.

Raziskava Valicona (januar 2020) je razkrila, da so 
zasebnost, varnost ter dobra pomoč in podpora 
pri iskanju partnerja za uporabnike ona-on.com 
zelo pomembne prednosti pred drugimi ponudniki 
storitev za spletne zmenke. Ona-on.com namreč 
omogoča spoznavanje v popolni anonimnosti in 
zasebnosti, zagotavlja pa tudi telefonsko asistenco 
ter usmerja iskalce ljubezni z nasveti, kako se 
najhitreje dogovoriti za kakovostne zmenke v živo in 
kako čim prej priti do pravega partnerja.

10+ razlogov, zakaj preizkusiti  
ona-on.com, če si v samskem stanu
1. Ona-on.com je največje mesto za 

spoznavanje samskih v Sloveniji (več kot 
185.000 samskih), več kot 80.000 mesečno 
aktivnih.

2. Garancija na kontakte – če nimaš kontaktov, 
uporabljaš brezplačno! Popolnoma brez 
tveganja.

3. Uradno najboljša mobilna aplikacija v 
Sloveniji 2018 (Naj Mobile App – WebSi prvak, 
sept. 2018).

4. Uradno najboljši servis za iskanje resne 
zveze v Sloveniji 2020 (Raziskava Valicon, 
januar 2020).

5. Poljubno upravljanje z vidnostjo – če ne 
želiš biti viden, vse dokler sam ne vzpostaviš 
kontakta, uporabljaj v nevidnem načinu.

6. Najboljši v varnosti, anonimnosti, zasebnosti 
in podpori uporabnikom (Raziskava Valicon, 
jan. 2020).

7. Virtualna asistenca na poti do uspeha – 
dnevna motivacija in nasveti ter brezplačna 
telefonska pomoč.

8. Več kot 50 spoznavnih dogodkov v živo 
letno (zabave, kultura, rekreacija, učenje 
novih veščin, potovanja).

9. Več tisoč evrov dodane vrednosti v obliki 
Članskih VIP ugodnosti s strani izbranih 
partnerjev.

10. Številni bonusi (priročniki, knjižnica znanja, 
videolekcije, veščine spletnega spoznavanja 
in zmenkov v živo).

11. In najpomembnejše: Več kot 25.000 uradnih 
parov doslej, številne poroke, resne zveze, 
partnerstva.

Spletno spoznavanje postaja 
romantično
V skladu z izsledki raziskovalne družbe Valicon 
(januar 2020) samski v Sloveniji menijo, da je ona-
on.com med spoznavnimi servisi najbolj izrazito 
usmerjen v resne zveze in je pri izpolnjevanju tega 

poslanstva tudi najbolj uspešen. To dejstvo pritegne 
številne ženske, ki na spletu praviloma iščejo resno 
zvezo, posledično pa seveda tudi moške.
O tem pa priča tudi več kot 25.000 parov, ki so se 
spoznali na ona-on.com, številni med njimi pa so 
se ne le spoznali na portalu, ampak tudi poročili s 
pomočjo ona-on.com – za nami je že 6 čudovitih 
Sanjskih ona-on.com porok.

Bi lahko bilo iskanje partnerja prek spleta celo 
bolj romantično kot druge oblike spoznavanja? 
Odgovor je očitno da. Pri spletnem spoznavanju so 
cmoki v grlu in metuljčki v trebuhu od radostnega 
pričakovanja pred prvim srečanjem v živo z osebo, 
s katero že imata iskrive spletne pogovore, še kako 
resnični, in pogosto celo bistveno večji kot pri ostalih 
oblikah spoznavanja.
Da pa lahko do tega romantičnega momenta pride, 
je potrebna aktivnost pri iskanju partnerja. Pravi ali 
prava namreč ne bo potrkal/a na vrata. Ko aktivno 
iščemo, se trudimo in dajemo, se odpremo za 
ljubezen. Ko smo mentalno naravnani na ljubezen 
in naredimo kaj za to, da lahko pride, takrat res 
pride.

ONA-ON.COM

Bi pravega partnerja? 
Obišči ona-on.com, se registriraj ter 
izkoristi 24 ur brezplačne uporabe s 
promokodo: NAPOVEDNIK2020.

Modrosti
o grajski 
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