Kërkoni dhe do të gjeni

Thesari shqiptar
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i

në internet

Njëra nga faqet më të kërkuara shqiptare, është edhe visaret.
net. Kjo ueb-faqe për vizitorët e saj është 24 orë online. Gjatë
klikimeve tona në këtë faqe pamë gjërat më të bukura që mund
t’i ketë një faqe interneti. Në rast se e vizitoni këtë faqe, mund të
gjeni të gjitha gjërat që i kërkoni dhe dëshironi.
Interneti kaherë është bërë i domosdoshëm për gjithë botën e civilizuar.
Përmes ueb-faqeve të ndryshme
në internet, njerëzit mund të gjejnë gjithçka që duan dhe dëshirojnë.
Fatmirësisht, numri i ueb-faqeve, edhe
në gjuhën shqipe, çdo ditë e më shumë
është duke u rritur. Ueb-faqet janë bërë
një konkurrencë e jashtëzakonshme.
Çdonjëra prej tyre mundohet të sjellë
sa më shumë informacione dhe gjëra
të tjera të bukura për të grumbulluar
sa më shumë vizitorë dhe për të shtuar
numrin e anëtarëve të saj. Njëra nga
faqet më të kërkuara shqiptare, është
edhe visaret.net. Kjo faqe për vizitorët e
saj është 24 orë online. Gjatë klikimeve
tona në këtë faqe pamë gjërat më
të bukura që mund t’i ketë një faqe
interneti. Në rast se e vizitoni këtë
faqe, mund të gjeni të gjitha gjërat që i
kërkoni dhe dëshironi.

Visaret.net është ueb
faqe e standardit
“Ueb 2.0“
Në këtë ueb-faqe të gjithë vizitorët

kanë mundësi të kontaktojnë mes vete.
Aty takohen nxënës, studentë, punëtorë,
intelektualë, amvise, me fjalë të tjera,
ka hapësirë për të gjithë. Visaret.net
është çelësi për krijimin e shoqërisë dhe
lidhjeve të reja. Në të mund të gjeni
këndin për njoftime, lidhje miqësore,
filma shqip, këngë shqipe, TV live; lajme,
filma, emisione... e, çka jo tjetër...
Ja vetëm disa nga opsionet bazë të uebfaqes, të cilat i gjetëm gjatë kërkimeve
tona:
• Visaret.net ua mundëson përdoruesve
të saj, që miqësitë e tyre t’i paraqesin
në rrjet dhe në këtë mënyrë të bëjnë
njohje të reja edhe nga miqtë e tyre,
pra të lidhin shoqëri edhe me shokët e
shokëve të tyre;
• Kjo faqe ka edhe funksionin “Dating“,
ku dikush ofron një takim me një datë
dhe kohë të caktuar, ndërsa të tjerët
mund të jenë kandidatë të mundshëm
për ketë takim;
• Këtu të gjithë anëtarët mund t’i
paraqesin fotografitë personale apo fotografi të tjera nga vende të ndryshme;
• Ka edhe funksionin “Video-Album”,

ku mund ta paraqesësh veten në uebfaqe me video incizime, por edhe video
të tjera me “Link”;
• Në visaret.net gjendet edhe funksioni
“Bllok“, që është tepër i rëndësishëm,
veçanërisht për gjininë femërore. Me
këtë funksion mund të bllokosh shumë
përdorues të faqes, me të cilët ju pëlqen
të bisedoni, apo ju bezdisin;
• Anëtarët e kësaj faqe mundë të hapin
tema të reja, të cilat janë në interes të
vizitorëve dhe të shkëmbejnë mendimet
dhe opinionet e tyre.

Visaret.net është
thesari shqiptar në
internet

E juaja është vetëm që të regjistroheni dhe të bëheni anëtar i kësaj faqe.
Gjithçka është falas. Ne u anëtarësuam,
andaj mos ngurroni që edhe ju të jeni
pjesë e kësaj ueb-faqe. Në visaret.net
bota është shumë e vogël.
A. Gjinaj
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