Nova rede social brasileira é alternativa para quem gosta de novidades
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Imagine uma rede social em que você possa procurar emprego, criar um grupo exclusivo com
chat particular, comprar ingressos para shows, participar de fundraisers, colaborar com uma
enciclopédia online, entre muitas outras coisas.
Esse site existe! E é brasileiro! O My Smasher é uma rede social criada por brasileiros, que
tem por finalidade a funcionalidade. De acordo com os desenvolvedores, o objetivo do My
Smasher! é ser a rede social mais funcional do mundo. Ousadia a parte, o My Smasher! parece
ser uma boa alternativa ao Facebook e o Google Plus.
Você pode seguir os usuários como no Twitter, fazer postagens através de menções e criar
álbuns de música. A empresa afirmou que nos próximos dias vai lançar uma loja virtual
integrada a rede social, onde os usuários poderão realizar compras de forma segura. Por falar
em segurança, o site possui certificado de segurança digital, o que garante a proteção e o sigilo
de dados dos usuários.
A página principal do site é bastante atrativa. Nela, o internauta consegue se cadastrar para
utilizar o My Smasher sem ser redirecionado para outras páginas. Os usuários são
classificados de acordo com sua popularidade. Quanto mais popular, mas alta a patente dentro
da rede social, sendo “Conta Verificada”, para usuários que acabaram de se cadastrar, “Conta
Bronze” para usuários que conseguirem 500 amigos, “Conta Prata” para usuários com 1.000
amigos, “Conta Ouro” para quem chegar a 5.000 amigos,...

“Conta Platina” para usuários com 10.000 amigos e “Conta Diamante” para quem conseguir
chegar aos 20.000 amigos.
Conforme os usuários vão subindo de patente, ganham prêmios. O site possui também um
chat chamado Smasher Messenger. Com ele você pode conversar com amigos de forma
privada ou bater papo em grupo. Outra coisa legal é o “Thinkers”, ou pensadores, que são
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usuários formadores de opinião que escrevem artigos sobre os mais diversos assuntos. Em
resumo, o My Smasher! Parece cumprir o que promete. O site está a apenas uma semana no
ar. Se este será o sucessor do Facebook, apenas o tempo dirá!{jcomments off}
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