
Cennik usług streamingu video na platformie
Nadaje.com

Nadaje Broadcasting Sp. z o. o. jako oficjalny przedstawiciel na Polskę sieci
dostarczania treści CDN77.com oferuje usługi streamingu video online na 
platformie Nadaje.com.

Oferujemy płatności za każdą transmisję osobno w zależności od realnie 
wykorzystanej przepustowości łącz, co odpowiada osiągniętej 
maksymalnej liczbie jednoczesnych widzów w trakcie wydarzenia. Płatność
rozliczana jest do 7 dni po każdym wydarzeniu, zgodnie z poniższym 
cennikiem:

Przepustowość 

[Gbps]

Liczba jednoczesnych widzów 
transmisji:

Cena netto 
(PLN)

Jakość video
@3 Mbps

Jakość video
@4.5 Mbps

Jakość video
@6 Mbps

0,3 100 75 50 600

0,6 200 150 100 700

0,9 300 225 150 800

1,2 400 300 200 900

1,5 500 375 250 1000

1,8 600 450 300 1100

2,1 700 525 350 1200

2,4 800 600 400 1300

2,7 900 675 450 1400

3 1000 750 500 1500

4,5 1500 1125 750 1900

6 2000 1500 1000 2000



7,5 2500 1875 1250 2150

9 3000 2250 1500 2300

10,5 3500 2650 1750 2450

12 4000 3000 2000 2600

13,5 4500 3375 2250 2750

15 5000 3750 2500 2900

Informacje:
* Jakość video @3 Mbps pozwala na wysokiej jakości przekaz statycznych 
wydarzeń tj. webinary z prelegentem i prezentacjami  

* Jakość video @4.5 Mbps pozwala na transmisję zawierającą wysokiej 
jakości filmy video z dynamicznymi scenami

* Jakość video @6 Mbps pozwala na transmisję wydarzeń sportowych, 
koncertów przy szybko zmieniających się barwach oświetlenia, wysokim 
kontraście czy realizacji nocnych.

Po zakończeniu każdej transmisji analizujemy osiągniętą maksymalną 
liczbę widzów w piku transmisji oraz maksymalną przepustowość jako 
podstawę wyceny do rozliczenia wydarzenia.

Funkcjonalności techniczne platformy Nadaje.com:

 Możliwość transmitowania do trzech strumieni jednocześnie

 Serwer podstawowy Wowza Streaming Engine w Warszawie i 
zapasowy na terenie Unii Europejskiej

 Globalna sieć dostarczania treści CDN77.com umożliwia płynny 
odbiór sygnału na całym świecie

 Możliwość korzystania z restreamingu na FB i YT oraz dowolny 
serwer RTMP

 Transcoding z jakości 1080p do jakości 720p lub niższej

 DVR – funkcja cofania transmisji w czasie jej trwania

 Uruchomienie czatu na życzenie na platformie nadaje.com

 Player video do wklejenia na dowolną stronę www z automatycznym
przełączaniem na serwer zapasowy



 Konfigurowalna podstrona playera w Nadaje.com z możliwością 
skierowania rekordu CNAME np. live.domenaklienta.pl

 Profesjonalne statystyki oglądalności z geolokalizacją

 Wykonanie nagrania transmisji bez hostingu nagrań (osobna 
wycena hostingu) 

 Dla zamkniętych transmisji dostarczamy listę do 5000 tokenów 
dostępowych (8-cyfrowych) w pliku .csv

 Możliwy jest jeden token dla wszystkich odbiorców (słabe 
zabezpieczenie) lub logowanie na login (email) i hasło

 Telefoniczna pomoc techniczna w trakcie wydarzenia

 Dopłaty za większą liczbę widzów zgodnie z poniższą tabelą

 Możliwość hostingu archiwum nagrań z dostępem na token (z listy 
tokenów dla danej transmisji) lub bez zabezpieczeń

Informacje:

* Hostingu nagrań objęty osobną ofertą od 249 zł / miesiąc za 50 GB 
przechowywanych  danych

* Dystrybucja tokenów do odbiorców następuje po stronie Klienta.

Oferujemy bezpłatne założenie konta oraz test przed transmisją.

Przed wykonaniem usługi wymagamy podpisania umowy lub wykonania
przedpłaty w wysokości kwoty odpowiadającej minimum 50% kwoty 
odpowiadającej przewidywanej liczbie widzów.

Zapraszamy do współpracy:
+48 71 757 50 20
+48 508 414 494
sales@nadaje.com 

mailto:sales@nadaje.com

