Představujeme OrganizeTube – nejsnadnější způsob, jak
vyhledávat, procházet, třídit a přehrávat online videa

Nová aplikace, která umožňuje tvorbu playlistů s videi z YouTube, Vimeo a DailyMotion

Také se neradi topíte v záplavě nudných videí a rádi byste sledovali jen videa, která vás
zajímají?
OrganizeTube je ta nejrychlejší a nejsnadnější cesta, jak vytvářet, sledovat, třídit
a sdílet playlisty s videy z YouTube, Vimeo a DailyMotion.
Organize Tube Vám umožní:
Ukládat a organizovat video playlisty
Pouze jedno kliknutí vám umožní uložit vaše oblíbená videa pro opakovaná zhlédnutí.
Jednoduše tvořte playlisty z vašich oblíbených videí a seřaďte je do skupin pod vhodnými
štítky.
Užít si ničím nerušený zážitek
Brouzdejte po webu a sociálních sítích a jednoduše přetáhněte jakékoliv video do vašich
aktivních playlistů.
Vytvářet vlastní tematické playlisty
Vytvořte, uspořádejte a sdílejte tematické playlisty. Přizpůsobte si pozadí a úvodní fotky ve
vašich playlistech.
Objevovat nová videa
Přidávejte si uživatele k vašim kanálům a jednoduše sledujte videa, která tito uživatelé
odebírají nebo nahrají.
Sdílet své playlisty s ostatními uživateli
Sdílejte svá videa napříč všemi sociálními sítěmi a užijte si nekonečnou zábavu se svými
přáteli a sledujícími uživateli.
Proč s sebou všude nosit laptop nebo tablet, když můžete sledovat a třídit vaše oblíbená
online videa na vašich mobilních zařízeních kdykoli budete chtít?
OrganizeTube přináší skvělou zprávu pro všechny, kteří rádi sledují videa během cesty do
práce, polední pauzy nebo při odpočinku s blízkými či přáteli.
Konečně je vysněný tým pro tvorbu našich aplikací do mobilních zařízení kompletní.

Doba, kdy jste strávili spoustu času u svého počítače proto, abyste vytvořili vlastní dokonalé
playlisty, je pryč. S naší aplikací již nebudete muset mít svůj počítač nebo laptop vždy při
ruce, abyste si vychutnali báječné zážitky při sledování či tvorbě vašich video playlistů.
Tvorba vlastních playlistů již samozřejmě zasáhla tablety, ale nyní přichází skvělá příležitost i
pro vlastníky chytrých telefonů. NYNÍ i vy sami můžete sledovat či vytvářet video playlisty z
populárních webů YouTube, DailyMotion a dokonce Vimeo ve svém mobilním telefonu!
Dnes je den, kdy jsou naše aplikace pro operační systémy Android a iPhone dostupné pro
všechny – i pro VÁS!
Od této chvíle už se nebudete nudit při čekání na kamarády ani při dojíždění z domu do práce
a zpět. Už žádné složité hledání jednotlivých dílů vašich oblíbených seriálů či jiných videí,
která na sebe navazují. Shromážděte je na jednom místě s naší intuitivní aplikací.
Tak na co ještě čekáte? Stáhněte si do vašeho mobilnímu telefonu tuto jedinečnou mobilní
aplikaci, která je vstupenkou do světa zábavy.
Tato aplikace je zdarma k dispozici a získáte ji na webové adrese: www.organizetube.com.
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