OrganizeTube – Ο ευκολότερος τρόπος να ψάξεις,
περιηγηθείς, να οργανώσεις και να «παίξεις» Online Video
Νέα εφαρμογή για τη δημιουργία playlist με video από τις μεγαλύτερες video-πλατφόρμες
παγκοσμίως

Είναι γεγονός! Όλοι λατρεύουμε να βλέπουμε βίντεο online αλλά δεν μας αρέσει να
χανόμαστε στον απέραντο ωκεανό των video.
To OrganizeTube είναι ο γρηγορότερος και ευκολότερος τρόπος να δημιουργήσεις, να
δεις, να επιμεληθείς και να μοιραστείς playlist με video από το YouTube, το Vimeo και το
DailyMotion.
Με το OrganizeTube μπορείς:
Να αποθηκεύσεις και να οργανώσεις video
Με ένα άγγιγμα τα αγαπημένα σου video αποθηκεύονται για να τα δεις αργότερα.
Οργάνωσε εύκολα τα αγαπημένα σου video σε playlist και ομαδοποίησέ τα με τη χρήση
ετικετών.
Να απολαύσεις μια απρόσκοπτη εμπειρία χωρίς διακοπές
Περιηγήσου στο διαδίκτυο και τους social media λογαριασμούς σου και εύκολα, με ένα
drag and drop σύρε οποιονδήποτε σύνδεσμο video στο ενεργό σου playlist χωρίς καμία
διακοπή.
Να δημιουργήσεις θεματικά και εξατομικευμένα playlist
Δημιούργησε, επιμελήσου και μοιράσου playlist βασισμένα σε ένα θέμα. Πρόσθεσε
background και cover photo στα playlist σου για να τα προσωποποιήσεις.
Να ανακαλύψεις νέο περιεχόμενο
Πρόσθεσε χρήστες στο feed σου και δες εύκολα και γρήγορα τα video που ανεβάζουν.
Να κοινωνοικοποιηθείς με τη χρήση video
Μοιράσου video-playlist σε όλες τις social media πλατφόρμες και απόλαυσε ατελείωτες
ώρες διασκέδασης με την παρέα σου και τους ακολούθους σου.
Τι είναι καλύτερο από το να βλέπεις/οργανώνεις online video στο PC σου? Το να
βλέπεις/οργανώνεις online video εν κινήσει!
Για όσους αγαπάνε να βλέπουν video κατά τις μετακινήσεις τους, κατά το διάλειμμα για
κολατσιό ή ενώ χαλαρώνουν με την παρέα ή τα αγαπημένα τους άτομα, η OrganizeTube

έχει ευχάριστα νέα!
Επιτέλους, η dream team των εφαρμογών μας για φορητές συσκευές είναι πλήρης!
Πάνε οι μέρες που ήσουν κολλημένος μπροστά στο στο PC σου ή το laptop για να
δημιουργήσεις φοβερά Playlists ή απλά να απολαύσεις τα αγαπημένα σου playlist που
δημιούργησες online.
Από εδώ και μπρός δεν είναι πια ανάγκη να έχεις μαζί σου το laptop σου να
απολαμβάνεις τα video-playlist σου! Ναι, γνωρίζουμε πως οι χρήστες Android tablet και
iPad συσκευών απολάμβαναν τη δημιουργία playlist στα tablet τους αλλά τώρα... ΤΩΡΑ,
αγαπημένε μας iPhone/Android χρήστη ήρθε η δική σου σειρά να ψάξεις για YouTube,
DailyMotion ή ακόμη Vimeo video, να δημιουργήσεις playlist και να τα απολαύσεις στο
κινητό σου τηλέφωνο!
Σήμερα είναι η μέρα που η iOS και Android εφαρμογή είναι για κινητά είναι διαθέσιμη σε
εσένα, εσένα, εσένα και.. ΕΣΕΝΑ! Ναι, εσένα!
Δώσε τέλος στη βαρεμάρα ενώ περιμένεις το φίλο σου να πάτε σινεμά ή την «άχρωμη»
μετακίνησή σου από και προς τη δουλειά! Δώσε τέλος στο αέναο κυνηγητό των part 1,
part 2 και part 309000 των αγαπημένων σου σειρών ή ταινιών movie or series!
Συγκέντρωσέ τα όλα σε ένα μέρος και την απλή και εύκολη εφαρμογή μας.
Τι περιμένεις; Κατέβασε την εφαρμογή που ταιριάζει καλύτερα στον τύπο του κινητού
σου!
Η εφαρμογή οργάνωσης video διατίθεται δωρεάν και μπορείς να αποκτήσεις πρόσβαση
στο www.organizetube.com.
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