


SUMMARY

OBRIO

Nebula

https://apps.apple.com/us/app/nebula-horoscope-widgets/id1459969523


NEBULA ASTROLOGY 

MOBILE APPS

Найбільший астрологічний додаток у світі

● 350 000
● 3х annual growth rate
● $2M MRR

Чому саме астрологія? 

●

●

● $12Bn



NEBULA WEB

Web-додаток для онлайн 
консультацій

● Текстові, аудіо/відео консультації
● Об’єм ринку США - $2.2Bn

Наша ціль:

$15M MRR

WEB APPS



AdBOOK

SaaS

Платформа для 
автоматизації рекламних 

кампаній
120 годин 

робочого часу на 
місяць

Наша ціль
ТОП-1 серед платформ 

доходом в $100M ARR



Казуальна мобільна гра
●

$80Bn
● найбільшу GameDev команду

Наша ціль
Top 1 серед казуальних ігор 

$10M MRR

Raid & Trade

MOBILE GAMES





Олександр Чоловський

Team Lead
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Анна Хома

Head of Marketing

Макс Лукомінський
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Сергій Матвєєв

iOS Lead



PASSIONACTIONTEAM PERFORMANCE

Цінності OBRIO

Залученість
Я всесторонньо беру участь 
в розвитку проекту

Відкритість та чесність
Я люблю давати і 
отримувати фідбек

Почуття гумору
Ми любимо багато й часто 
жартувати. Про все :)

Згуртованість
Я люблю свою команду

Найм найкращих
Ми наймаємо тільки 
найкращих. Я - один з них

Стартап-культура
У нас контрольований хаос

Новаторство
Я створюю те, що до мене 
ніхто не робив

Result and Data-driven
Результат - а не процес,
точні дані - а не здогадки

Work hard - Play hard

Амбітність
Наша ціль - бути №1 в тому, 
що ми робимо

Вміння не здаватись
Ми знаходимо рішення навіть 
у безвихідних ситуаціях

Постійний розвиток
Goog is not great enough

Позитивне мислення
Я фокусуюсь тільки на 
хорошому

Проактивність
Я думаю на 1 крок вперед

Відповідальність
Я автономний і беру на себе 
ризики

Гнучкість
Я готовий до будь-яких змін

Безмежні можливості
Я можу повністю реалізувати 
свій потенціал



Ми - команда професіоналів, яка 
створює соціально корисні 
продукти з єдиною ціллю: 

стати №1

НАША МІСІЯ



ЧОМУ САМЕ OBRIO? 

Ми наймаємо 
найсильніших 

спеціалістів для 
створення 

найкращих продуктів

Кожен з нас має 
можливість впливати 
на якість та розвиток 

наших продуктів, 
реалізовувати власні 

ідеї

Ми - сім’я, ми 
використовуємо 

демократичний підхід 
та допомагаємо один 

одному досягати 
життєвих цілей



Бенефіти, 
які ми 

пропонуємо



VACANCY DETAILS

МІСІЯ ТА ЦІЛІ ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

1. Повна реалізація бізнес-логіки 
зі сторони front-end.

2. Автономність - здатність 
самостійно приймати технічні 
рішення.

3. Реалізація інтерфейса с 
оптимальним перфоменсом.

1. Створити простий інструмент, який виведе 
будь-який бізнес на новий рівень.

2. Перетворити рутинну роботу маркетологів 
в можливості! Допомогти їм реалізувати 
весь свій потенціал.

3. Спростити процес залучення до діджитал 
маркетингу початківців.

4. Сприяти налаштуванню комфортного 
центру комунікації команд, які залучені в 
формуванні маркетингових стратегій і 
розвитку бізнеса.



VACANCY DETAILS

ТВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ТВІЙ ПОТЕНЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

1. Ти вмієш працювати в команді та 
знаєш, що таке взаємопоміч.

2. Ти готовий приймати складні 
рішення та брати за них 
відповідальність.

3. Ти ініціатор покращень та прагнеш 
до вдосконалення процесів.

4. Складні завдання для тебе це 
можливість випробувати свої знання 
та здобути крутий досвід. 

5. Ти прагнеш до розвитку та завжди 
відкритий до нових знань.

1. Стати Tech Lead напрямку front-end.
2. Розширити функціонал та технічний 

стек (перейти в back-end або 
full-stack)

3. Будучи частиною кор команди, ти 
матимеш багато можливостей для 
реалізації ідей чи створення власних 
продуктів.

4. Стати спікером чи ментором у 
front-end ком’юніті в Genesis або 
внутрішніх/зовнішніх освітніх 
заходах.



Наш затишний офіс 😌



Get in touch!

Alina Neverova


