
Oferta transmisji z dostępem na token 

Nadaje Broadcasting Sp. z o. o. przy współpracy z CDN77 oferuje 
przeprowadzenie transmisji online nadawanej na żywo w internecie z 
możliwością odbioru w przeglądarce internetowej z ochroną na 8-cyfrowy 
token dostępowy.

Przekaz zabezpieczony jest przez „secure token” w taki sposób, że jednego
tokena może używać tylko jeden użytkownik w tej samej chwili.   
Szczegóły techniczne stosowanych zabezpieczeń znajdą Państwo się w 
załączonej specyfikacji.

 Koszt jednej transmisji wynosi 1200 zł netto + VAT  z limitem 500 
jednoczesnych widzów, poniżej znajduje się szczegółowy cennik.

 Możliwość zakupu abonamentu miesięcznego (wycena 
indywidualna). 

 Wymagana jest przedpłata za świadczone usługi 

Liczba widzów Cena netto (PLN)

500 1200

1000 1700

2000 2000

3000 2300

4000 2600

5000 2900

Dzięki proponowanemu rozwiązaniu nie muszą Państwo odwoływać 
organizowanych wydarzeń, a pozostali uczestnicy mogą dołączyć z 
dowolnego miejsca.

Każdy uczestnik otrzymuje unikalny kod dostępu (8-cyfrowy token) 
wraz z linkiem do strony na której odbywa się wydarzenie. Organizator 
dystrybuuje kody dostępowe dla każdego uczestnika we własnym 
zakresie. Usługa może być rozbudowana o system sprzedażowy, dzięki 
czemu mogą Państwo pobierać opłaty za organizowane wydarzenie.   



Najważniejsze szczegóły techniczne usługi:

 Nadawanie realizowane jest do Wowza Streaming Engine, po 
protokole RTMP, co umożliwia profesjonalną jakość transmisji   

 Odbiór w przeglądarce internetowej na urządzeniach mobilnych i 
stacjonarnych. Zalecamy Firefox/Chrome/Safari w najnowszej wersji

 Możliwość zadawania pytań na czacie

 Dostarczamy listę 500 – 5000 tokenów w pliku .csv, dystrybucja do 
odbiorców następuje po stronie Klienta, 

 Możliwy jest jeden token dla wszystkich odbiorców (słabe 
zabezpieczenie)

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

 Telefoniczna pomoc techniczna dla odbiorców w cenie usługi

 Hosting nagrania z dostępem na token przez 30 dni. 

 Wersje językowe: polska, angielska, niemiecka

 Możliwość personalizacji strony odbiorczej, przykładowo:

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