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23/02/09 - Facebook i 10.000 a Brussel·les
Facebook és una eina que facilita molt la interacció entre persones.
Al contrari d'altres xarxes com myspace, orientades a conèixer gent mitjantçant
Internet que no coneixes a la vida real, Facebook s'escau per trobar gent que ja
coneixem a la vida real i poder fer un seguiment de les seves activitats.
Des del seu naixement als Estats Units, en l'entorn universitari, per tal de facilitar
les interaccions entre estudiants que ja es coneixien, ha estat una xarxa abesada a
introduir-s'hi amb el nom real.

Aquesta xarxa està essent molt ben emprada pels organitzadors de 10.000 a
Brusel·les fins al punt que ja sabem que més de 1.150 persones han confirmat que
hi assistiran, més de 2.500 potser hi assistiran i 1.900 persones s'ho estan pensant.
http://www.facebook.com/event.php?eid=29685606363&ref=nf
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Un grup que té la intenció de batre un rècord guiness contant amb dos milions i mig
de Catalano-parlants, sigui quina sigui la seva nacionalitat, en cinc dies ha aplegat
a 115.000 persones.Aquí el desglossament per dies des de la seva creació:
Dij. 19 Feb. ?> 1 persona.
Div. 20 Feb. ?> 2.070 persones.
Dis. 21 Feb. ?> 26.630 persones.
Diu. 22 Feb. ?> 67.000 persones.
Dill. 23 Feb. ?> 111.340 persones.
Dim. 24 Feb. ?> 136.350 persones.
Dic. 25 Feb. ?> 153.000 persones.
Dij. 26 Feb. ?> 164.750 persones.
Div. 27 Feb. ?> 173.572 persones.
Dis. 28 Feb. ?> 180.076 persones.
Diu. 1 Mar. ?> 186.930 persones.
Dill. 2 Mar. ?> 193.565 persones.
Dim. 3 Mar. ?> 199.040 persones.
http://www.facebook.com/group.php?gid=68301236354&ref=nf
L'efecte boca a boca ha funcionat sempre, però Facebook està dissenyat per tal de
facilitar-ho en els entorns virtuals.
Així, per exemple, quan hom es connecta a Facebook el primer que veu és un
resum de les activitats dels seus amics. Qui s'ha canviat la foto, qui ha publicat una
nota al seu espai, qui ha publicat al propi mur... i ben fàcil notificar a tots els amics
que t'has afegit a un grup o a un esdeveniment i convidar-los-hi.
Traduir a l'Anglès. Translate to English
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