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

BRNO, Česká republika – 1. července, 2015 – OrganizeTube, první online aplikace
k organizaci a přehrávání videí z největších video serverů, vám umožňuje
přizpůsobit váš zážitek s přehráváním online videí podle vašich potřeb. Rádi
sledujete videa, ale jste bezradní při vytváření playlistů na každém serveru zvlášť?
Chtěli byste vytvářet a ukládat tematické playlisty obsahující videa ze všech tří
serverů YouTube, Vimeo a DailyMotion? Chtěli byste tyto playlisty sdílet s přáteli?
To všechno vám umožní jediná aplikace od OrganizeTube.

OrganizeTube, dostupný zdarma v Apple Store – iPhone a iPad – a Google Play pro
chytré telefony s operačním systémem Android a tablety, vám přináší možnost:
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 titulní
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.
“Často jsem si přál najít způsob, jak seskupit všechna moje oblíbená videa na
jednom místě. Zkoušel jsem si je ukládat do záložek, ale mi nestačilo,“ říká Vladimír
Sedlařík, CEO, OrganizeTube. „OrgnanizeTube umožňuje mnohem víc, než ukládat
vaše videa do playlistů; tyto playlisty můžete přizpůsobit vaší osobnosti - třeba
přidáním nějaké fotky na pozadí či úvodní fotky apod.“

S přátelským rozhraním od OrganizeTube je vyhledávání a prohlížení videí na
největších video-serverech jednoduché. Přidávat videa do playlistů lze jednoduchým
přetáhnutím pomocí myši – vše za nepřerušeného přehrávání.
Business OrganizeTube
Odborníci či obchodní společnosti usilující vytěžit maximum z jejich vystupování
online jistě ocení webovou aplikaci OrganizeTube Business Professional.
OrganizeTube webová aplikace vám umožní:
* Propagovat a sdílet vaše video playlisty s klienty
* Neomezené množství veřejných playlistů
* Přidat vaše firemní logo
* Vkládat odkazy

Již brzy:
* Vytvořit vlastní doménu pro každý účet
* Přístup k účtu pro více uživatelů

OrganizeTube je startup založený v roce 2012 dvěma přáteli během jejich studií na
univerzitě – Vladimírem Sedlaříkem a Pavlem Morávkem. Jejich slibný nápad
ocenila firma Y Soft Ventures, divize rizikového kapitálu korporace Y Soft poskytující
nově vzniklým společnostem veškerý potřebný kapitál, zdroje a odborné znalosti,
které potřebují na své rychlé cestě ke globálním trhům.
Sledujte OrganizeTube na Facebooku nebo Twitteru pro tipy, triky a nápady na to,
jak si vaše playlisty přizpůsobit vašim potřebám. Nebo nás navštivte na
www.organizetube.com.
Pro další informace o aplikaci nebo pro vyžádání promo kódu k vyzkoušení
prémiového účtu zdarma kontaktujte prosím:
Vladimír Sedlařík, CEO, OrganizeTube
sedlarik@organizetube.com
+420 777 332 701

