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Oferta transmisji na żywo w Internecie 

STREAM4U to zespół przyjaciół, specjalistów oraz hobbystów z dziedzin 

internetowych, audiowizualnych oraz muzycznych.  

Oferujemy profesjonalne wielokamerowe transmisje wideo online różnego rodzaju 

wydarzeń: koncertów, gali, konferencji, szkoleń, pokazów, webinarów czy spotkań.  

 

Przekaz wideo realizowany jest przez wykorzystanie technologii Flash, dzięki 

czemu transmisja może być udostępniana w internecie i oglądana w przeglądarce 

internetowej przez 99% użytkowników komputerów, pracujących na dowolnym systemie 

operacyjnym, jak również na smartfonach czy telewizorach. 

 

Przykładowa oferta: 

Realizacja transmisji obejmuje: 

• Dostarczenie niezbędnych komputerów nadawczych z oprogramowaniem; 

• Dostarczenie 2 kamer HD; 

• Wydelegowanie wykwalifikowanych osób do obsługi transmisji; 

• Dostarczenie 2 mikrofonów doręcznych lub 2 mikrofonów krawatowych, miksera audio, 

niezbędnego okablowania; 

• Czas transmisji do 6 godzin.; 

• Brak limitu oglądających użytkowników; 

• Konfiguracja łącza internetowego dostępnego w miejscu transmisji, wymagany 

min. 3 Mbps łącza uplink (w przypadku braku łącza internetowego w miejscu transmisji, 

dysponujemy własną siecią oparta o technologie LTE); 

• Realizacja video przy pomocy cyfrowego miksera video; 

• Transmisja przy pomocy kodeka h.264 w jakości do 2500kbps (1280x720px); 

• Do wyboru transmisja na koncie Facebook klienta, playerze youtube, dailymotion, etc. 

(możliwość skorzystania z playerów STREAM4U gdy klient nie posiada własnych); 

• Możliwość transmisji wideo na dedykowany serwer klienta; 

• Zapis materiału w jakości HD z możliwością późniejszej publikacji w Internecie lub 

postprodukcji; 

• Możliwość emitowania reklam, grafik w trakcie trwania transmisji; 

• Udostępnienie surowych materiałów video w ciągu 7 dni od daty wydarzenia; 

• Udostępnienie statystyk oglądalności; 

 



Wycena obsługi wydarzenia: 2500 zł* 
*do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT  

** cena nie obejmuje kosztów dojazdu oraz noclegu ekipy realizującej transmisje. 

 
 

Dodatkowe możliwości obsługi: 
 

• Dojedziemy w każde miejsce Europy; 

• Możliwość dostarczenia do 6 kamer HD; 

• Możliwość dostarczenia kamerzystów w celu uzyskania tzw. ruchomych ujęć; 

• Drugi dzień transmisji, koszt 75% ceny podstawowej; 

• Trzeci dzień transmisji, koszt 50% ceny podstawowej; 

• Możliwość dostarczenia dziennikarzy w celu przeprowadzenia wywiadów lub konferansjera; 

• Możliwość realizacji zdjęć przez fotografa; 

• Postprodukcja materiału, montaż video podsumowującego wydarzenie w atrakcyjnej cenie; 

• Hosting materiałów video na naszych kontach serwisów streamingowych (youtube lub 

dailymotion); 

• Pełna obsługa nagłośnienia, konferencje w cenie już od 1000 zł; 

• Pełne oświetlenie, konferencje w cenie już od 1000zł; 

• Możliwość dostarczenia sprzętu dla Dj (mixer + 2 odtwarzacze Pioneer) 

• Wyświetlenie obrazu na rzutnikach, monitorach wieloformatowych z możliwością wynajęcia 

rzutników; 

• Transmisje 24/h; 

• Realizacja do 2 niezależnych transmisji video jednocześnie; 

• Produkcja wydarzenia pod kątem realizacji video bez transmisji. 
 

STREAM4U jest własnością marki DEEP SESJE. 

Do każdego Państwa wydarzenia podchodzimy indywidualnie. 

Zapraszamy do współpracy! 


