Horyou, uma nova filosofia Internet está a caminho
A nova rede social lança a sua plataforma para o público internacional
GENEBRA, 18 de dezembro de 2013 /PRNewswire/ -- Horyou.com, a rede social orientada para a
ação pelo bem comum, anuncia o lançamento da sua plataforma beta pública internacional. Numa
fase inicial, a plataforma será disponibilizada a todos os usuários Internet em quatro idiomas: inglês,
espanhol, português e francês.
A Horyou é a empresa internacional que promove a abordagem humanística da tecnologia, através
de uma plataforma digital que encoraja os seus membros a sonhar, inspirar e agir. A nova rede social
reúne personalidades, organizações (fundações, entidades sem fins lucrativos, associações) e os
usuários Internet de todos os domínios. Ela recebe uma audiência dedicada, uma comunidade
diversificada e universal de membros que compartilham conhecimentos cotidianos, experiências,
interesses comuns, causas, projetos, ações de solidariedade, e muito mais.
No site Horyou, todas as gerações podem desenvolver um relacionamento construtivo com a
tecnologia e a permutar conhecimentos e experiências de vida que beneficiam e impulsionam o bem
coletivo. Além disso, a Horyou oferece maneiras hábeis de apoiar iniciativas, de as publicar e exibir a
sua realização a todos os níveis (local, nacional e mundial).
"O início do período de uso da plataforma beta pública marca um passo importante em direção ao
lançamento internacional da nossa rede social orientada para a ação. A Horyou está consciente do
impacto e influência que a rede social exerce em nossas vidas, diariamente. Portanto, estamos
oferecendo uma alternativa aos usuários Internet que buscam experiências positivas: uma audiência
dedicada, pronta para fazer a diferença em suas proximidades. A Horyou aproveita a tecnologia para
enriquecer a interação social e criar um equilíbrio entre o mundo digital e real. Estamos convidando
personalidades, organizações e usuários Internet apaixonados por seus projetos, ações e ideias, a
fazer parte de nossa plataforma e a estimularem uma nova filosofia Internet", disse o CEO da Horyou
SA, Yonathan Parienti.
Sobre a Horyou:
A Horyou é a rede social orientada para a ação pelo bem comum. Reunimos personalidades,
organizações e apoiadores, conectando-os numa comunidade internet mundial. A Horyou fornece
funcionalidades engenhosas que encorajam novas formas de interação entre as pessoas.
Representamos uma nova filosofia Internet, em que os ideais nobres se convertem em ações e onde
a rede social está ao serviço da humanidade.
Visite e se junte a nós em: www.horyou.com
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