Wrocław, 4.11.2019 r.

Oferta usług streamingu na żywo dla samorządów

Pragniemy przedstawić ofertę współpracy przy realizacji internetowych
transmisji na żywo z sesji rady miasta, gminy, powiatu i sejmików
wojewódzkich.

Abonament roczny z nagrywaniem transmisji


Podpisanie umowa na minimum 12 miesięcy



1-3 transmisji w miesiącu (do 36 transmisji w roku)



Transmisja dla maksimum 500 widzów



Kod playera z transmisją live na stronę www Klienta



Kod playera z nagraniem do wklejenia na stronę www Klienta



Przechowywanie i udostępnienie nagrań na czas trwania umowy



Statystyki liczby widzów transmisji

Cena 500 zł netto miesięcznie + 23% VAT. (brutto 615 zł)
* Przy płatności za 12 miesięcy cena wynosi 5400 zł netto za
cały rok.

Osoba kontaktowa w sprawie oferty:
Wojciech Dalętka
tel. +48 508 414 494
gminy@nadaje.com.
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O nas
Nadaje Broadcasting powstało w 2007 roku i jest liderem w dziedzinie
usług audio i video na rynku polskim, jednocześnie świadcząc usługi
streamingu na żywo dla ponad 200 stacji radiowych i telewizyjnych w
całej Europie.
Oferta firmy składa się z sześciu zróżnicowanych rozwiązań,
funkcjonujących w segmentach audio i video.
Instore – Rozwiązanie dla dużych i małych sieci usługowo-handlowych,
pozwalające na zdalne zarządzanie kontentem audio w dowolnej liczbie
lokalizacji. Dajemy możliwość przesyłania różnych treści do różnych
placówek, dzięki czemu można dostosować puszczane reklamy i
muzykę do lokalizacji i wizerunku danego miejsca.
Radio Hosting – Usługa dedykowana profesjonalnym stacjom
radiowym, którym dzięki gwarancji wysokiej jakości łączy, zapewniamy
stabilność sygnału.
My Radio – Możliwość stworzenia własnego kanału radiowego,
dostępnego w chmurze. Łatwy w obsłudze system pozwoli na
kreowanie własnego przekazu zaraz po wgraniu plików na serwer i
wejściu w panel zarządzania.
Live – Kompleksowa realizacja i produkcja transmisji video na żywo.
Oferujemy naszych specjalistów, którzy mogą przyjechać na miejsce
wydarzenia z niezbędnym sprzętem i zrealizować wszystko od początku
do końca.
Video Streams – Usługa pozwalająca na streaming sygnału do dużej
ilości odbiorców, z dowolnego realizowanego przez siebie wydarzenia.
IPcams – Możliwość przekazywania obrazu ze swojej kamery IP na
dowolnej stronie internetowej.
W ramach grupy funkcjonuje portal Radio.nadaje.com, będący
katalogiem stacji, notującym miesięcznie ponad 200 tysięcy unikalnych
użytkowników, a także portalmedialny.pl – serwis dostarczający
informacje z rynku mediów i reklamy, generujący średnio 250 tysięcy
odsłon miesięcznie.
www.nadaje.com
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