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منصة التواصل االجتماعي للفيديو المباشر في  -  fameعلى # iamsrkمن جميع أنحاء العالم متابعة  يمكن اآلن للمعجبين
 آسيا

  يناير 31أول بث مباشر بالفيديو في 

أسرع منصات التواصل  fameمع محبيه من جميع أنحاء العالم عبر # شاه روخ خانوم الھند، السوبر ستار سيتفاعل أھم نج
 االجتماعي المباشر بالفيديو نمواً في آسيا.

http://www.multivu.com/players/English/7741451-لمشاھدة أحدث األخبار المصورة يُرجى الضغط على: 
fame-on-live-beam-khan-rukh-shah/   

أھم نجوم السينما في العالم قاعدة جماھيرية كبيرة من جميع أنحاء العالم. حيث تتجاوز أنه أحد المعروف ب شاه روخ خانويملك 
كما يطلق العامة عليه ويشارك مع معجبيه عبر مجموعة متنوعة من اللقاءات  روخ خانشاه قاعدة معجبيه المليار، وسيتفاعل 

 .fameالحية على #

رائداً في تطويع واستخدام وسائل التواصل  شاه روخ خانوبعيدا عن كونه أھم سفراء الھند على مستوى العالم فقد كان 
 شاه روخ خانصفحة التواصل االجتماعي الرسمية ل iamsrkاالجتماعي في التواصل والتفاعل مع متابعيه، وقد أصبحت 

مليون معجب عبر شبكات التواصل  35بالفعل واحدة من أكبر وأكثر الصفحات تأثيراً على مستوى العالم وتضم أكثر من 
 - fameى #التطلع للتفاعل معه من خالل اللقاءات المباشرة بالفيديو عل شاه روخ خاناالجتماعي المختلفة. يمكن اآلن لمحبي 

 وذلك من خالل األسئلة واألجوبة إلى دروس الحياة واللحظات المھمة في حياته وعمله واألقدار التي يؤمن بھا.

قال: كم أنا محظوظ بھذا الحب وھذه العاطفة التي أحظى بھا من  شاه روخ خانالسيد وعند الحديث عن اإلنجازات التي حققھا 
وإنما ھم  "محبيني" أنحاء العالم على مر السنين. فأنا ال أحب أن أعرفھم بأنھم فقط مجرد الكثير من األناس الرائعين من جميع

األشخاص الذين يحبونني ويدعمونني وأنا أبحث دوماً عن الطرق التي يمكنني أن أرد لھم ھذا الحب بھا. لقد أصبحت وسائل 
التواصل عبر الفيديو معھم جميعاً  fameوسوف يجعل #  التواصل االجتماعي إحدى الطرق السھلة للتفاعل مع الكثيرين منھم

. وأنا في انتظار لقاءاتي fameعلى # iamsrkلمتابعة  -لذا يسرني أن أدعوكم جميعاً   أمراً ممكناً ويجعلني أقترب منھم أكثر.
 .fameالمباشرة وتفاعلي معھم على #

جزء من الشركة الجديدة  fame(لقد أصبحت # كة الجديدةللشر -السيد بونيت جوھر، المدير التنفيذي عالوة على ذلك قال 
مليون مستخدم،  3"كمنصة للتواصل االجتماعي المباشر بالفيديو، فقد رأينا نمواً ھائالً في أعداد المستخدمين تجاوز أكثر من 

شاه روخ على منصتنا. نحن نعتقد أن السيد  شاه روخ خانخالل ستة أشھر منذ انطالقھا في آسيا ونحن سعداء جداً بالترحيب ب
كمنصة إلظھار وعرض مواھبھم على  fameسيكون مصدر إلھام وتحفيز لماليين الموھوبين من الشباب على استخدام # خان

 العالم.

ة زمنية تطبيق الدردشة الحية المباشرة بالفيديو في مايو من العام الماضي وبرز نجمه خالل فتر fameوللتذكرة فقد أطلقت #
مليون مرة كما أنه يجذب حالياً  fame 3قصيرة كأسرع منصات التواصل االجتماعي نمواً في آسيا. ومنذ انطالقه تم تنزيل #

مليون مستخدم نشط شھرياً. يمكن للمستخدمين الدخول على البث الحي المباشر بمجرد نقرة زر على ھواتفھم الجوالة، وبناء 
بذلك دون عناء. يمكن للمستخدمين الدردشة مباشرة مع من يتابعونھم، ويشاركونھم ملصقاتھم شبكة من المتابعين والقيام 

انتشاره في آسيا من خالل إصدارات باللغات المحلية مع انطالق المنصة في أندونيسيا،  fameويتركون لھم تعليقات. وقد بدأ #
 وتايالند واألسواق األخرى.

. عبر الويب يمكن للمستخدمين زيارة 9appsو  google playل متاجر ومن خال iOSعلى أجھزة  fameتنزيل #
fame.live 



  fameنبذة عن #

#fame # أسرع منصات الدردشة الحية بالفيديو نمواً في آسيا. من المقرر أن يصبحfame  منصة دردشة الفيديو الحية
يثة ألنه يتبع استراتيجية "الموھبة أوالً" وذلك من المباشرة األولى في آسيا وذلك ألنه مخصص ألجھزة الھواتف الجوالة الحد

على برامج الدردشة الحية المباشرة بالفيديو عبر  fameسنوات قادمة. يركز محتوى # 3دول خالل  6خالل تواجده في 
أنواع  الھواتف الجوالة ومحتوى الفيديو المبتكر حسب الطلب بما في ذلك الخصائص الرقمية فائقة الجودة والعروض ومختلف

البرامج مثل الترفيه والغذاء واألزياء والموسيقى والكوميديا. من خالل نھج متعدد المنصات في التوزيع والتواجد القوي عبر 
مختلف الماركات والعالمات التجارية على الوصول  fameمختلف المنصات الرقمية ومنصات التواصل االجتماعي، يساعد #

 متخصصة تشمل المحتوى المعتمد على الموھبة والخصائص وخدمات الفيديو الرقمي.للجمھور وإشراكه من خالل حلول 
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