
 
 

 

 

طريقھا تشق نترنتإلل جديدة فلسفةريو وه  

 

 
 هوريو، الشبكة االجتماعية الجديدة، تدشن منصتھا التجريبية العامة

 
التجريبية منصتھا قالإط عن العام الصالح تستھدف التي العملية جتماعيةالا الشبكة ،هوريو تعلن ــ 3182 ديسمبر 81 ،جنيف  

 والفرنسية واالسبانيةاإلنجليزية  نترنت بأربع لغات هيمستخدمي اإل لكافة المنصة هذه تتوفر ولى،ألا مرحلتھا في. العامة

ة.اليوالبرتغ  
 

 هذه. والعمل والتخيل الحلم، ھا إلىئاإلنساني للتقنية عبر منصة على اإلنترنت تشجع أعضا ستخدامالا تعزز  كة دوليةهوريو شر

 كافة من إنترنت ومستخدمي وجمعيات ربحية، غير منظمات مؤسسات،) ومنظمات شخصيات تجمع الجديدة جتماعيةالا الشبكة

وعالمي متنوع مجتمع من يتكون الذي جتماعيالا التواصل شبكات عالم إلى الباب المتخصص الجمھور أمام تفتح إنھا. التالمجا  
ا.وغيره التضامن وأعمال والمشاريعا والقضاي المشتركة هتماماتالوا والخبرات اليومية المعرفة أعضاؤه يتشارك  

 

 تدعم وأن تفيد أن يمكن التي الحياتية والخبرات المعرفة تبادل عبر التقنية مع بناءة قيام بعالقة جيالألا كافة تستطيع، وريوه في

 محليا) المستويات كافة على منجزاتھا وعرض ونشرها المبادرات، لدعم مفيدة أساليب وريوه تقدم ذلك، إلى إضافة. العام الصالح

.(وعالميا ووطنيا  

 

التدشين نحو مھمة خطوة مثلي العامة التجريبية مرحلتنا في البدء إن : "   Horyou SA ل التنفيذي الرئيس باريانتي، يوناثان ويقول  

 نقدم فنحن ثم ومن اليومية حياتنا في جتماعيالا التواصل شبكات ونفوذ بأثر دراية على هوريو .االجتماعية العملية لشبكتنا الدولي

 .محيطه في فالاخت لتحقيق مستعد متخصص جمھور يعني وهذا إيجابية خبرات إلى يتطلعوناإلنترنت الذين  لمستخدمي البدي

 الشخصيات كافة ندعو إنناعلى اإلنترنت وخارجه.  :العالمين بين توازنلعمل وتعتمد هوريو على التقنية إلثراء التفاعل االجتماعي و

 جديدة لفلسفة والترويج منصتنا منجزءا  وأفكارهم وأعمالھم مشاريعھم تكون أن إلى المتطلعين نترنتاال ومستخدمي والمنظمات

."نترنتإلل  

 

هوريو عن نبذة  

 

 قائم عالمي مجتمع في للتواصل أعضاءو ومنظمات شخصيات نجمع نحن. العام الصالح تستھدف عملية اجتماعية شبكةهوريو هي 

 حيث نترنتإلا في جديدة فلسفة نمثل ونحن. البعض بعضنا مع للتعامل جديدة طرق لتعزيز مفيدة وظائف هوريو تقدم. نترنتاال عبر

الجميع خدمة في جتماعيةالا الشبكات تكون وحيثأفعاال  النبيلة فكارألا تصبح  

 

 

:التالي الرابط على بنا لتحاقوا زيارتنا برجاء  
https://www.horyou.com 

 

 االتصال بنا:

press@horyou.com 

 

: مستخدمون   

 personalities@horyou.com 

 organizations@horyou.com 

 contact@horyou.com 

 

 عالم األعمال:

 partnership@horyou.com 

 advertising@horyou.com 

sponsorship@horyou.com 
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