Vítejte v Multimediaexpo.cz
Multimediaexpo.cz ( www.multimediaexpo.cz ) je česká multimediální encyklopedie na internetu.
Je to obrovský multimediální projekt, který používá moderní redakční systém MediaWiki.
Multimediaexpo.cz je v mezinárodním srovnání skutečně velkou encyklopedií.
K 13. prosinci 2018 obsahovala naše encyklopedie: 309 853 článků a 400 144 nahraných souborů.
V neziskové encyklopedii Multimediaexpo.cz chceme mít nezávislé články o absolutně všech
tématech popisujicích významné předměty, události, osobnosti, technologie, vesmír a samozřejmě
celou planetu Zemi, o maximálním stáří – 118 let. Tedy všechno co vzniklo od roku 1900.
Nyní budujeme náš výkonný server na doméně – www.Multimediaexpo.eu
Od poloviny listopadu 2018 prudce stoupá popularita obou našich serverů !
Naše popularita 13. prosince 2018 :
➔ Server Multimediaexpo.cz masivně posílil svou pozici v USA, Kanadě a Mexiku !
Dostal se do klubu 50 000 nejoblíbenějších amerických stránek v USA a nyní má pozici
465 172 ve světovém globálním žebříčku Alexa !
➔ Server Multimediaexpo.eu masivně posílil svou pozici v USA, Kanadě, Chile, Kubě
a Kolumbii ! Drží se v klubu 48 000 nejoblíbenějších amerických stránek v USA
a nyní má pozici 472 852 ve světovém globálním žebříčku Alexa !

Dvě hlavní funkce serveru
Multimediaexpo.cz nyní obsahuje dvě hlavní funkce, které je potřeba rovnoměrně rozvíjet ::

1. Multimediální nezisková encyklopedie – Protože naše encyklopedie začíná
rokem 1900, máme velkou šanci vytvořit nejlepší českou multimediální encyklopedii.
Přitom máme, již dnes, mnohem lepší podporu multimediálních technologií než jiné projekty.
Stačí se podívat na seznam:
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Google+ – globální sociální systém
Facebook – globální sociální systém
Flickr – přes 13 miliard fotografií, obrázků a video souborů
Google StreetView – luxusní panoramatické pohledy ve velkém množství měst na světě
YouTube – největší server pro sdílení filmových souborů
Dailymotion – druhý největší server pro sdílení filmových souborů
Vimeo – server pro sdílení filmových souborů
Souborové formáty – MOV video, M4V video, MP4 video a MP3 hudba

2. Katalog firem a prezentací – Výkonný komerční katalog nabízí všem podnikatelům
reklamní prostor ve formě článků a čtenářům další rozšíření informací (každé komerční sdělení
je ošetřeno šablonou). K dispozici je celkem 8 různých možností vlastní prezentace.
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Ke každé komerční prezentaci nabízíme národní doménu zdarma !
Masivní podpora 350 národních jazyků !
Plná integrace s velkou multimediální encyklopedií.
Kompletní dynamická historie všech změn.
Integrovaná diskusní stránka.
Obrovská volnost při vylepšování prezentací.
99,9% garantovaná dostupnost služby.

