
Інструкція 

Ласкаво просимо в шлюбне агентство «Замуж За Рубеж»! 

Ознайомтесь, будь ласка, з правилами та рекомендаціями по користуванню 

нашими сайтами. 

 

1. Проявляйте активність: щодня заходьте в Вашу анкету на 15-30 хв в 

статусі Онлайн, щоб ознайомитися з анкетами нових чоловіків, а також 

додати в список «Фаворити» і відправити «підморгування» всім, хто Вам 

сподобався. 

Підказка: Чим частіше Ви заходите в свою Анкету на сайті, тим вище вона 

піднімається в Пошуку у чоловіків, тим самим підвищується її популярність і 

ймовірність того, що більше чоловіків побачать Вашу анкету. 

 

2. ЗАВЖДИ вибирайте статус Онлайн в чат-барі, коли заходите в свою 

Анкету. У цей момент на сайті може перебувати чоловік, який вибере саме 

Вас і відправить Вам запит в чат. У чаті ви зможете максимально швидко 

познайомитися і поставити один одному всі ваші запитання, а потім 

вирішити, чи варто продовжувати спілкування в листах. 

Підказка 1: Анкети в статусі Онлайн відображаються в Пошуку першими; 

також перевагу мають анкети з включеним значком «Відео». 

Підказка 2: Беріть участь в щотижневому SPEED DATING, щоб 

познайомитися з новими та активними чоловіками в текстових і відео чатах. 

 

3. Відповідайте на всі вхідні листи від потенційних наречених. Якщо чоловік 

Вам симпатичний, ми допоможемо Вам скласти персональний лист для 

нього. Якщо чоловік не відповідає Вашим критеріям, все одно не залишайте 

його лист без уваги і без відповіді: зверніться до нас і ми допоможемо 

відповісти правильно, щоб чоловік не плекав марні надії і не витрачав свого 

часу на очікування відповіді від Вас, а продовжував свій пошук. 

 

4. Дайте шанс чоловікам з інших країн. Ви хочете зустріти чоловіка з США 

чи Німеччини, але Вам написав симпатичний чоловік з Канади або 

Нідерландів? Не будьте категоричні, дайте такому чоловікові шанс - почніть 

спілкування і обговоріть ваші цілі і мрії з самого початку. Можливо, у вас 

буде набагато більше спільного, ніж здалося на перший погляд. 

 



5. Якщо Ви не знаєте, як користуватися функціями сайту - запитайте у нас! 

Ми завжди з радістю допоможемо Вам розібратися з питаннями, які виникли 

і усунути технічні проблеми. Наша техпідтримка працює 24/7. 

 

6. Періодично оновлюйте фотографії та додавайте короткі відео. Ви можете 

робити це самостійно, або відправляти нам, і ми допоможемо завантажити 

нові фотографії і відео в Вашу Анкету. 

Підказка: Чим більше в Анкеті фотографій, тим краще вона сприймається. 

Ви можете завантажити до 20 фотографій. Переконайтесь, що даних 

фотографій немає в Ваших соцмережах (FaceBook, VK, Instagram, Work.ua). 

Будь ласка, завантажуйте фотографії та відео тільки в хорошій якості. 

 

7. Якщо Ви переїхали в інше місто, змінили номер телефону або адресу 

електронної пошти, будь ласка, своєчасно проінформуйте про це свого 

перекладача або адміністраторів сайту, на якому розміщена Ваша анкета. 

ВАЖЛИВО: Якщо Ви познайомилися з місцевим чоловіком і починаєте 

будувати з ним відносини або вже знайшли свою половинку на сайті 

знайомств, будь ласка, повідомте нам про це якомога швидше. В такому 

випадку ми припинимо розсилку Вашого листа і видалимо Вашу анкету. 

 

8. Виходьте на зв'язок з перекладачами агентства або адміністрацією сайту 

регулярно (на вимогу), а також оперативно надавайте необхідну інформацію. 

ВАЖЛИВО: У випадку якщо Ви не будете відповідати на наші дзвінки і 

повідомлення протягом довгого часу, будете грубіянити або ігнорувати наші 

вимоги, Ваша анкета буде видалена без можливості відновлення. 

 

9. У разі якщо приїжджає чоловік, з яким у Вас було тривале спілкування на 

сайті, і він замовляє з Вами зустріч - обов'язково погоджуйтеся. Зустріч в 

реальності - найкращий індикатор для перевірки серйозності намірів 

чоловіка. 

Примітка: Наш перекладач гарантовано буде присутній на вашій першій 

зустрічі з цим чоловіком; якщо Ви володієте англійською мовою на 

достатньому для спілкування рівні, на зустрічі буде присутній наш 

представник. 

 

10. Дотримуйтесь правил сайту, на якому розміщена Ваша анкета. 

ВАЖЛИВО: На сайті www.ukrainebridesagency.com (www.simplydating.com) 

заборонено обмінюватися контактними даними (номерами телефонів, 

http://www.simplydating.com/


електронними адресами, посиланнями на соцмережі та ін.) в листах і чатах. 

Ми рекомендуємо обмінюватися контактами тільки в тому випадку, якщо у 

вас з чоловіком зав'язалося тривале спілкування, ви бачили один одного в 

чаті і дізналися один про одного всю необхідну інформацію і готові перейти 

на новий рівень спілкування. Для того щоб отримати Ваші контактні дані, 

чоловік повинен звернутися до Адміністрації сайту та зробити офіційний 

запит. Після цього Адміністратор зв'яжеться з Вами, щоб отримати Вашу 

згоду на обмін. 

Для того щоб зустрітися з Вами в реальності, чоловік повинен замовити 

зустріч офіційно - через сайт. Домовлятися в листах і чатах про місце і час 

зустрічі, яка ще не замовлена, заборонено. 

ВАЖЛИВО: Якщо Ви передасте чоловікові свої контакти в обхід правил 

сайту або будете домовлятися з ним про місце і час зустрічі, яка ще не 

замовлена на сайті, Ваша анкета буде видалена без можливості відновлення. 

Якщо Ви зіткнулися з чоловіком, який наполегливо пропонує Вам порушити 

правила сайту, зверніться до нас, і ми нагадаємо йому про правила сайту. 

 

 

З повагою, 

Міжнародна служба знайомств 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Я, ___________________________________________________________________, 

(ПІБ повністю) 

 

 

з правилами реєстрації та рекомендаціями щодо користування сайтом 

www.ukrainebridesagency.com (www.simplydating.com) ознайомлена і зобов'язуюсь їх 

дотримуватися. 

 

 

 

_____________                                                           ________________ 

    (Дата)                                                                       (Підпис) 

 

 


