
 

SKRED 
 
SKRED, ứng dụng nhắn tin bảo mật đầu tiên trên thế giới đến từ châu Âu lại tiếp tục có 
bước tiến mới cùng tính năng không theo dõi mới: cuộc gọi âm thanh và video nhiều 
người.  
   
Paris, Ngày 20 tháng 01 năm 2023: SKRED, cùng tốc độ tăng trưởng không ngừng, với hơn 
16 triệu người dùng trên toàn thế giới, đã đạt được thành công dựa vào giao tiếp trực tiếp 
không qua trung gian và không lưu dấu. Mỗi ngày, ứng dụng đã phục vụ việc trao đổi được 
bảo mật tuyệt đối của hàng triệu tin nhắn, cuộc gọi âm thanh và video và cả các tệp có kích 
thước không giới hạn. Hàng triệu người dùng trên khắp thế giới tôn trọng người gửi tin 
bằng cách không tiết lộ cuộc sống riêng tư của họ. 
    
Điều còn khuyết thiếu đối với dịch vụ không theo dõi này chính là cuộc gọi âm thanh và 
video nhiều người, một tính năng vô cùng thiết yếu ngày nay. Thành tựu này nhằm đưa ứng 
dụng trở nên hoàn toàn ngang hàng: trao đổi trực tiếp không lưu trữ và cũng không bị định 
tuyến bởi máy chủ trung gian. Đây là một thành tựu kỹ thuật mới của đội ngũ SKRED.  
Mô hình kinh doanh của SKRED không phải dựa trên khai thác dữ liệu cá nhân. SKRED độc 
nhất vô nhị, tự do và phát triển dựa vào sự ủng hộ của người dùng, đặc biệt là thông qua 
việc đăng kí gói dịch vụ cuộc gọi âm thanh và video nhiều người với mức phí phải chăng chỉ 
€2,99 một tháng. Không hề có máy chủ truyền tải dữ liệu trung gian, dịch vụ SKRED chỉ tiêu 
hao năng lượng bằng một chiếc tủ lạnh gia đình và năng lượng này được chứng nhận xanh 
100%. SKRED không dữ liệu và không carbon.  
 

Chúng tôi là đội ngũ gồm các công dân và các nhà khoa học máy tính vì tự do. Chúng tôi làm 
việc không mệt mỏi để đạt được sự riêng tư tuyệt đối cho người dùng. 

 

Ở KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI 
SKRED BIẾN VIỆC GIAO TIẾP KHÔNG GIÁM SÁT TRỞ THÀNH KHẢ THI 

Ở KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI, SKRED LÀ BẠN ĐỒNG HÀNH CỦA TỰ DO 
 

 
 

Tải về ứng dụng tại: https://skred.mobi/get-app 

Liên hệ: press@skred.org 
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