
 

 
SKRED 

SKRED, messenger-i i parë i sigurt në botë me origjinë evropiane, vjen sërish i 

rinovuar me një veçori të re që nuk le gjurmë: thirrje të shumëfishta audio dhe video. 

 

Paris, 20 janar 2023 : SKRED, i cili vazhdon të rritet, tashmë me më shumë se 16 

milionë përdorues në mbarë botën, ka në themel të suksesit të tij në komunikimin e 

drejtpërdrejtë pa ndërmjetës dhe pa lënë gjurmë. Në shërbim të tij çdo ditë, 

shkëmbehen me miliona mesazhe, thirrje audio dhe video dhe dokumente me përmasa 

të pakufizuara, në konfidencialitet të plotë. Miliona përdorues të tij në mbarë botën 

respektojnë letërkëmbyesit e tyre duke mos e ekspozuar jetën e tyre private. 

Ajo që i mungonte kësaj oferte pa gjurmim ishin thirrjet e shumtëfishta audio dhe 

video, një funksion që tashmë është i domosdoshëm. Kjo risi duhet të kishte sukses në 

rrjetin plotësisht peer-to-peer: shkëmbimet janë të drejtpërdrejta duke mos ruajtur 

apo përcjellë informacionin nga një server i ndërmjetëm. Kjo është një arritje e re 

teknologjike e ekipit të SKRED. 

Modeli i biznesit të SKRED nuk është shfrytëzimi i të dhënave personale. Aplikacioni 

SKRED është unik, falas dhe rritet me mbështetjen e përdoruesve të tij, veçanërisht 

duke u abonuar në shërbimin e tij audio dhe video shumëpalësh me një çmim të 

arsyeshëm prej 2,99 € në muaj. Duke mos pasur server të ndërmjetëm të tranzitimit të 

të dhënave, shërbimi i SKRED nuk konsumon më shumë energji sesa një frigorifer 

shtëpiak dhe kjo energji është e certifikuar si 100% dashamirëse ndaj mjedisit. SKRED 

do të thotë zero të dhëna dhe zero karbon. 

Ne jemi një ekip qytetarësh dhe informaticienësh që e duam lirinë. Ne punojmë pa u 

lodhur për të arritur privatësinë absolute për përdoruesit tanë. 

 

KUDO NË BOTË  

SKRED BËN TË MUNDUR KOMUNIKIMIN PA MBIKËQYRJE 

KUDO NE BOTE SKRED ESHTE SHOQËRUESI I LIRISE 

 

 
Shkarkoni aplikacionin në: https://skred.mobi/get-app  

Kontaktoni: press@skred.org 
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