
APOOS          ਦੇ ਸਸੰਥਾਪਕ ਨੇ ਨਵੀਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਇੰਡੀਗੋਗੋ ਮੁਹਿ�ੰਮ
  ਦੀ ਸੁ਼ਰਆੂਤ ਕੀਤੀ

ਬੋਰਜ-ਐਚੱ.  ਅਪਰੌਸ,       ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਏਪੀਓਓਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ (     ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਭ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ)  ਨੇ
 ਪਹਿ"ਲੇ ਮਲੇੇ,      ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿਮਊਹਿਨਟੀ,         ਜੋ ਡਾਟਾ ਹਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਮੰਨਦਾ "ੈ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ

                ਹਿਮਆਰਾਂ ਦੇ ਉਚੱ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਗੋੋਗੋ ਮੁਹਿ"ੰਮ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਲਾਂਚ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ "ੈ
ਹਿਵਅਕਤੀਆਂ,    ਉਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ

�ੈਮਬਰਗ,   ਜਰਮਨੀ - 27 ਨਵੰਬਰ, 2018 -   ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਹਿ ੰਤਾਵਾਂ,    �ੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ,   ਡੇਟਾ ਮਾਇਹਿਨੰਗ
               ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਹਿਵ ਮਹਿ�ੰਗੇ ਮਾਰਕੀਹਿਟੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ
 ਘਾਟ �ੈ.             ਐਪੀਓਓਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿਮਊਹਿਨਟੀ ਹਿਵ ਲੀ ਉ�ਨਾਂ ਸਮੱਹਿਸਆਵਾਂ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ �ੈ ਹਿਜ�ੜੀਆਂ

ਪਾਰਦਰਹਿਸ਼ਤਾ, ਸਵੈ-  ਹਿਨਰਧਾਰਤ ਗੋਪਨੀਯਤਾ,   ਧਖੋਾਧੜੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ,       ਹਿ/ੰਮੇਵਾਰ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ �ੇਰਾਫੇਰੀ ਤੋਂ ਹਿਬਨਾਂ
  ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ �ੈ.

"        ਜੇਕਰ �ਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ $ 1   ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹਿਦੱਤਾ, ਤਾਂ   APOOS     ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ,"
Spröde  ਨੇ ਹਿਕ�ਾ.

      ਅਜਾਦੀ ਨੰੂ ਹਿਨਵੇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ,     ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਨੀ ਨੇ ਭੀੜ-        ਤੋੜਨਾ ਰਾ�ੀ ਂ ਉਦਯੋਗ ਨੰੂ ਫੰਡ ਲਈ  ਹੁਿਣਆ �ੈ.
        ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਹਿਟੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ $ 31    ਹਿਮਲੀਅਨ ਦੀ ਲੋੜ �ੈ.  ਇੰਡੀਗੋਗੋ
    ਮਹੁਿ�ੰਮ ਦਾ ਅਹਿਧਕਾਰਕ ਤੌਰ '  ਤੇ 4 ਦਸੰਬਰ, 2018    ਨੰੂ  ੱਲ ਹਿਰ�ਾ �.ੈ

APOOS   ਦੀਆਂ "ਸੜਕਾਂ"          ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਮੰ/ਲਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ �ਨ.    ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਿਵੱ 
  ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਏ-ਕ੍ਲਾਉਡ,    ਮਲਟੀਪਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਿਵੱ ਹਿਰ�ਾਇਸ਼, ਰਹਿ�ਣ-   ਸਹਿ�ਣ ਦੇ ਸਥਾਨ,   ਅਤੇ ਦ ਕਲੱਬ

 ਸ਼ਾਮਲ �ਨ.   ਐਪੀਓਓ/ ਹਿਵਅਕਤੀਗਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਉਦੱਮੀਆਂ, ਗੈਰ-     ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਤੇ  ੈਹਿਰਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ
 ਹਿਮਲਦੀ �ੈ.

            ਨੈਟਵਰਕਸ ਹਿਕਸੇ ਵੀ ਲੋੜ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ �ਨ ਅਤੇ �ਰੇਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲੋਕਾਂ,     ਹਿਬਜਨਸ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ
         ਹਿਨਯੰਤਰਣ ਹਿਵੱ �ੈ ਜੋ ਉ�ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ �ਨ.         ਹਿਵਅਕਤੀ ਬ�ਤੁ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ �ਨ ਅਤੇ

         ਕਾਰੋਬਾਰ ਘੱਟ ਮਾਰਕੀਹਿਟੰਗ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹਿਵਆਪਕ ਮੌਜੂਦਗੀ  ਣੁ ਸਕਦੇ �ਨ.      ਏਪੀ ਮੇਲ ਹਿਸਸਟਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਹਿਖਅਤ
           ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਟਟੈਕਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਦਂੀ �ੈ,     ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਿ�ਆਂ ਨੰੂ ਬ ਾਇਆ ਜਾ

         ਸਕਦਾ �ੈ ਅਤੇ ਵਸੀਅਤ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ �ੈ.

    ਬਾ/ਾਰਾਂ ਹਿਵ ਏ ਪੀਓਓਐਸ "   ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ"   ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਵੱਖ-   ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ '   ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕਰਾਉਣ,  ਹਿਸ਼ਹਿਪੰਗ ਦੀ
    ਹਿਵਵਸਥਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਹਿਪਕਅਪ,           ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣ ਨੰੂ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਦਂਾ �ੈ

                  �ੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਿਕਸੇ ਅਹਿਜ�ੇ ਹਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ �ੋਣਗੇ ਜੋ ਹਿਡਫਾਲਟ ਜਾਂ ਬ/ਾਰ ਉਤੱੇ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਹਿਵੱ 
  ਅਸਫਲ ਰ�ੇ �ਨ.

        ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਮਸ਼�ਰੂ ਹਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ '   ਤੇ ਮ�ਤੱਵਪੂਰਣ �ੈ.     ਐਪੀਓਓ/ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਦੀ
             ਸਦੱਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ �ੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ ਨਾਮਾਤਰਤਾ ਲਈ ਵਖੱਰੇ ਸਮੂ� ਹਿਵੱ ਰੱਖਦਾ �ੈ.      ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਪੋਪ ਦੇ ਸ਼ਾ�ੀ
      ਪਹਿਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਂਬਰਹਿਸ਼ਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ �ੋਵੇਗੀ.

 ਪਾਈਥਨ /       ਜੈਂਗੋ ਦਆੁਰਾ ਸੁਰੱਹਿਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ �ੈ, APOOS       ਲਈ ਐਪਸ ਉਪਲਬਧ �ੋਣਗੇ ਅਤੇ ਭਹਿਵੱਖ ਹਿਵੱ 
      ਇੱਕ ਹਿਕ੍ਰਪਟਕੁੁਰੰਮੇਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ �ੈ.           ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੱਕ ਕਲਾਉਡ ਸਰਵਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ  ਣੁ ਸਕਦੇ �ਨ ਜੋ
       ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸਰਵਰ �ਾਈਵੇਸ ਨੰੂ ਰਾ�ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ,          ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਖੱੀ �ੱਲ ਲਈ �ੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬ ਾਉ

ਕਰੇਗਾ.

    ਏ ਪੀਓਓਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਫੰਹਿਡੰਗ, ਹਿਵਅਕਤੀਗਤ,          ਉਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇਕੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ
       ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਨੁੀਆ ਭਰ ਹਿਵੱ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ,  ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ,       ਸੁਰੱਹਿਖਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ �ੋਣ ਦਾ

https://igg.me/at/apoos
https://apoos.com/


  ਹਿਧਆਨ ਰੱਖਦੇ �ਨ.     ਇੰਡੀਗੋਗੋ ਮੁਹਿ�ੰਮ ਹਿਵੱ ਵੀ $ 1    ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ 'ਤੇ,  ਲੋਕ "      ਗਧੇ ਹਿਵੱ ਡੈਟਾ ਬਹਿਘਆੜ ਨੰੂ ਤੋੜ"
 ਸਕਦੇ �ਨ.
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