WOMAN vztahy

Chci muže

z ciziny!

Přejete si muže, který si vás bude vážit, podporovat vás a stejně jako
vy toužit po trvalém vztahu? Nemáte čas ho hledat? Obraťte se na
společnost Hand in Hand. Marketingová ředitelka Lucie Švorcová nám
prozradila, jak na to.

Čeští muži jsou podle většiny našich klientek méně
galantní, otevření a sebevědomí. Často také nejsou
schopni zcela ocenit ženské přednosti a nedávají svým
partnerkám prostor pro jejich vlastní zájmy a realizace.

Jaké přednosti má vztah s cizincem?

Zaprvé je to zcela odlišný přístup ke vztahu a rodině. Muž svou ženu respektuje. Respektuje i její přání a navíc si své partnerky váží. Dále je to výhoda
ve zdokonalení jazyka a mimo jiné otevření dalších
možností. Ženy častěji cestují, poznávají jiné kultury
a společnosti. Neopomeňme zmínit fakt výchovy dětí
v dvojjazyčném prostředí.

Jací muži hledají české ženy?

Mezi naše klienty patří hlavně muži ze střední a vyšší
sociální vrstvy, kteří hledají krásnou inteligentní ženu
– životní partnerku se smyslem pro rodinu. Jsou to často pánové, kteří jsou příliš zaneprázdnění svou prací
nebo si díky svému postavení nemohou dovolit hledat
partnerku ve svém okolí. Naši klienti jsou všech věkových kategorií, svobodní, rozvedení, s dětmi či bezdětní.

Proč cizinci upřednostňují právě
Češky?

České ženy jsou jedny z nejkrásnějších, zároveň ale
jsou to stále ženy, které nemívají v povaze chladný
a na západě tolik rozšířený feminismus. Uvědomují si
přirozenou sílu své ženskosti.

Mají ženy důvod bát se vztahu
v případě odlišných kultur?

Jak probíhá samotné seznámení?

Kdo ověřuje totožnost cizinců?

Jaká je úspěšnost v hledání
partnera na celý život?

Bát se rozhodně nemusí. Naši klienti jsou kultivovaní muži ze západní Evropy a Spojených států, tedy
z míst s vysokou vzdělaností a životní úrovní. Ze zkušenosti mohu říct, že značný podíl našich klientů má
navíc k České republice nějaký vztah, ať už se jedná
o práci či rodinná pouta. Na druhou stranu se však
setkáváme i s ženami, které odlišné kultury dokonce
vyhledávají, líbí se jim odlišný způsob života.
Klienti jsou vyhledáváni a vybíráni výhradně na základě osobního kontaktu a pohovoru; máme širokou síť
poboček ve Velké Británii, Spojených státech a Kanadě. Bezpečnost a serióznost je u nás na prvním místě.
O každém známe všechny důležité informace, proto si
mohou být ženy zcela jisté, že jim nehrozí rande naslepo s někým jiným, popř. s někým nebezpečným.
Zároveň neposkytujeme osobní údaje našich klientek
a monitorujeme jak schůzky, tak dopisovací servis.

Důležité je vědět, že u nás ženy nic neplatí. Ani
při registraci, ani později. Následně se ženy mohou
seznámit dvěma způsoby, přičemž si mohou vybrat
jeden nebo oba. Prvním je schůzka naslepo, kdy klient příletí do Prahy a sejde se s ženami na obědě či
večeři, bez předešlého dopisování. Druhá možnost je
dopisovací servis, kdy se muž se ženou nejdříve pomalu seznamují pomocí dopisů či e-mailů a až následně
se mohou osobně setkat.

Máme ženy, které se vdaly, stejně jako máme ženy,
které jsou u nás zaregistrované po několik let a stále
chodí na schůzky. Musím říct, že ve většině případů
více záleží na ženě. Muž, který si tento servis zaplatí,
má opravdu zájem najít si partnerku na celý život.
Pokud do toho půjdete s tím, že se chcete vdát, věřím, že máte velkou šanci. Více informací najdete na
www.handinhand.cz.
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Proč jsou ženy nespokojené
s českými muži?

