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Transmisje internetowe 

dla biznesu



Konferencje

Szkolenia

Seminaria

Spotkania

Wykłady

Oferujemy Państwu usługę transmisji 
internetowych  z takich wydarzeń, jak:

Oferta

Nasza oferta obejmuje:

• obsługę transmisji przez ekipę 

realizacyjną

• wsparcie techniczne na miejscu 

• rejestrację przekazu 

Wykłady



Możliwości

Relacja z wydarzenia w Internecie to możliwość dotarcia do jeszcze szerszej grupy

odbiorców z kraju i z zagranicy. Odbiorcy przekazu online aktywnie uczestniczą

w wydarzeniu komunikując się za pośrednictwem czatu, na którym zadają pytania

prelegentom i dzielą się swoimi opiniami.

Organizowane przez Klienta wydarzenie jest transmitowane na Ŝywo przez Internet.
Relacja na żywo

Prezentacja

Materiały

Czat

Lista uczestników

Organizowane przez Klienta wydarzenie jest transmitowane na Ŝywo przez Internet.
Osoby odbierające przekaz widzą i słyszą to co uczestnicy na miejscu.

Uczestnicy online widzą nie tylko prelegenta, ale takŜe jego prezentację tak, jak
widzą ją uczestnicy na sali.

Uczestnicy online mają moŜliwość pobrania materiałów umieszczonych na stronie 
transmisji.

To specjalne okno, w którym uczestnicy online mogą zadawać prelegentom pytania, 
dzielić swoimi opiniami.

To okno z listą osób uczestniczących online. Widok jest na bieŜąco aktualizowany.



Korzyści

� zwiększenie zasięgu

� wzrost frekwencji

� umożliwienie udziału w wydarzeniu osobom, które z różnych 

powodów, nie mogą pojawić się na nim osobiście

� bezpośredni kontakt z uczestnikami online

� kształtowanie Public i Internet Relations

� możliwość wykorzystania nagranego materiału do celów 

marketingowych

� dodatkowy atut przy promocji wydarzenia



Wymagania
minimalne

Po stronie 
organizatora:

Po stronie 
uczestnika:

• stabilne łącze internetowe  o 

prędkości minimum 512 Kb/s

• otwarte porty 80 i 1935

• w przypadku sieci silnie 

obciążonych - poprawnie 

• komputer z dostępem do 

Internetu

* Konfiguracja minimalna: 

Pentium3 @ 1,5 GHz / 512 MB 

RAMobciążonych - poprawnie 

skonfigurowana priorytetyzacja 

pakietów (QoS)

• opcjonalnie: łącze 

zwielokrotnione - w celu 

zminimalizowania ryzyka 

przerwania transmisji w wyniku 

awarii łącza 

• zasilanie 220V, odpowiednie do 

mocy wykorzystywanych 

urządzeń

RAM

* Konfiguracja zalecana: 

Pentium4 @ 2 GHz / 1 GB RAM 

• przeglądarka internetowa z 

wtyczką Flash Player 9 lub 

nowszą 

• otwarte porty 80 oraz 1935

• w przypadku sieci silnie 

obciążonych - poprawnie 

skonfigurowana priorytetyzacja 

pakietów (QoS)



Cena

Cena usługi uzależniona jest od:

• czasu trwania wydarzenia

• miejsca wydarzenia, na które musi 

przybyć nasza ekipa realizacyjna

• liczby uczestników online• liczby uczestników online

Do każdego zapytania podchodzimy indywidualnie gwarantując stałą kwotę 

za 1 uczestnika online na godzinę. 

1 userogodzina = 6 zł netto



Kontakt

Zamów wycenę:

Mateusz Michalski

IT Manager

Edustacja.pl

mateusz@edustacja.plmateusz@edustacja.pl

61 8615 425


