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SKRED یورپی نژاد دنیا کا پہال محفوظ میسنجر، ایک نئے ٹریک لیس فیچر ےک ساتھ دوبارہ ،

: متعدد آڈیو اور ویڈیو کالز۔   جدت التا ہے

   

س،  ، پہےل یہ دنیا بھر میر SKRED: 2023جنوری  20پیر  میر
ی

ن ےس زیادہ  16، مسلسل ترق ملیر

ن ےک ساتھ، نن  کامیابی  یک بنیادبراہ راست مواصالت اور کیس درمیان دار ےک بغیر اور نن اپنن   ۶صارفیر
۔ اس یک رسوس پر ہر روز، الکھوں پیغامات، آڈیو اور ویڈیو کالز، اور  کیس نشان ےک بغیر ڈایل ہے

۔ دنیا بھر میر اس ےک الکھوں  المحدود سائز یک فائلوں کا تبادلہ، مکمل رازداری ےک ساتھ کیا جاتا ہے

ن  ۔ صارفیر ام کرتی ہیر  کو نی نقاب نہ کرےک اپنن نامہ نگاروں کا احیی
ی

   اپنن نجی زندیک

ن غائب تیھ وہ ایک ےس زیادہ آڈیو اور ویڈیو کالز تیھ، ایک ایسا  اس ناقابِل تالش پیشکش ےس جو چیر
: تبادےل بغیر ک ۔ کارنامہ یہ تھا کہ اےس مکمل پیر ٹو پییر میر بنایا جانر یس فنکشن جو اب ناگزیر ہے

ٹیم یک  SKREDاسٹوری    ج ےک براہ راست ہوتی ہیر اور نہاور نہ یہ روٹنگ ہے کیس درمیان دار ےس۔ یہ 

۔   ایک ننر تکنییک کامیابی ہے

SKRED   ۔ ن  SKREDکا کاروباری ماڈل ذابی ڈیٹا کا استحصال نہیر ہے منفرد، مفت ہے اور اپنن صارفیر

، خاص طور پر   مہی  2.99€ےک تعاون ےس بڑھتا ہے
ن

نہ یک مناسب قیمت پر اپنن آڈیو اور ویڈیو کثیر ق

 ، یفریجرییر   SKREDکال خدمات کو سبسکرائب کر ےک۔ درمیابن ڈصیٹا منتقلیےکبغیر یک رسوس فیملیر

۔ 100ےس زیادہ توانابر استعمال نہیر کربی اور یہ توانابر  صفر ڈیٹا اور  SKRED% گرین مستند  ہے

۔   صفر کاربن ہے

لیر شہر  لیر مکمل ہم آزادی ےک  ن ےک  ۔ ہم اپنن صارفیر یوں اور کمپیوٹر سائنسدانوں یک ایک ٹیم ہیر

۔ لیر انتھک محنت کرتی ہیر   رازداری ےک حصول ےک 

  دنیا میر ہر جگہ 

SKRED  اےس بغیر نگرابن ےک بات چیت کرتن کو ممکن بناتا ہے  

  دنیا میر ہر جگہ، سکریڈ آزادی کا ساتیھ ہے 
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