
 
Praca jeszcze nigdy nie była tak prosta. 

Nozbe to uniwersalne narzędzie do realizacji projektów i zadań.  

Aplikacja pozwala płynnie zarządzać pracą indywidualną i zespołową. Starannie zaprojektowane funkcje umożliwiają 
użytkownikom zorganizować projekty i skoncentrować się na najważniejszych zadaniach. Naszą misją jest promowanie 
komunikacji poprzez zadania, dzięki której  - bez chaotycznej wymiany maili i nieporozumień - osiągniesz założone cele. 

          “Nozbe upraszcza prowadzenie biznesu.” 
– Dorothy Whalen 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE 

♦ Nozbe to produkt firmy Nozbe, która została założona w 2007 roku i od tego czasu funkcjonuje i rozwija się bez 
biura – wszyscy pracownicy działają zdalnie. 

♦ Zespół Nozbe nieustannie pracuje nad rozwojem i ulepszaniem aplikacji, której ufa już ponad 700 000 
użytkowników na całym świecie. 

♦ Klienci Nozbe to w większości małe, 3-30-osobowe zespoły, takie jak nasz. Dzięki temu wiemy, jak pomóc im 
sprawnie realizować cele. 

♦ W przeciwieństwie do innych aplikacji do współpracy w zespole, Nozbe została zaprojektowana z myślą o 
urządzeniach mobilnych, dzięki czemu użytkownicy mają pełną kontrolę nad projektami i zadaniami prosto z 
iPhone’a, iPada lub urządzeń z Androidem.  

♦ Aplikacja jest dostępna w języku polskim, angielskim, chińskim, francuskim, hiszpańskim, japońskim, 
niderlandzkim oraz niemieckim, a wkrótce zostanie przetłumaczone na kolejne. 

♦ 91% zespołów korzystających z naszej aplikacji twierdzi, że Nozbe pomaga współpracować skuteczniej. 

♦ Założyciel i CEO Nozbe, Michał Śliwiński, jest przedsiębiorcą, ekspertem w dziedzinie produktywności oraz 
propagatorem pracy zdalnej (#NieMaBiura) i komunikacji poprzez zadania. 

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE DOSTĘPNE W NOZBE 

 

WSPÓLNE PROJEKTY 
Twórz i udostępniaj projekty swojemu zespołowi i 
osobom spoza niego, by pracować efektywniej.   

SEKCJE W PROJEKTACH 
Grupuj zadania w projekty i organizuj  swoją pracę, unikając 
skomplikowanych  struktur.  

   
             KOMUNIKACJA POPRZEZ ZADANIA 
                Zapisuj wszystkie powiązane zadania i omawiaj 
                kluczowe kwestie w jednym miejscu, aby sprawnie  
                realizować projekty.  
  

WIDOK AKTYWNOŚCI 
Obserwuj, co dzieje się w projektach, które są dla Ciebie ważne.  

TAGI 
Grupuj zadania i zarządzaj nimi,  aby lepiej  
się zorganizować.  

APLIKACJA WEBOWA I MOBILNA 
Dostępna na system iOS i Android, komputery z Windowsem i iOS.  
Dostęp do zadań i projektów zespołu z dowolnego miejsca.  

www.nozbe.com 


