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Cennik transferu danych na platformie www.popler.tv 

Konta umożliwiające prowadzenie wysokiej jakości transmisję materiałów video on-line (LIVE) do dużej liczby użytkowników oraz udostępnianie materiałów w formie nagrań. 

 

Pakiet 30 dni 
max 500 

równoczesnych 

max 1000 

równoczesnych 

max 1500 

równoczesnych 

max 2000 

równoczesnych 

max 3000 

równoczesnych 

max 4000 

równoczesnych 

max 5000 

równoczesnych 

1 TB 400 zł 500 zł 600 zł 700 zł 900 zł 1 100 zł 1 300 zł 

2 TB 750 zł 850 zł 950 zł 1 050 zł 1 250 zł 1 450 zł 1 650 zł 

5 TB 1 800 zł 1 900 zł 2 000 zł 2 100 zł 2 300 zł 2 500 zł 2 700 zł 

10 TB 3 500 zł 3 600 zł 3 700 zł 3 800 zł 4 000 zł 4 200 zł 4 400 zł 

 
Każdy pakiet zawiera: dostęp do CDN z obsługą wideo wysokiej jakości, odtwarzacz video z możliwością wstawienia na dowolną stronę www, brak reklam podczas 
odtwarzania video, możliwość nagrywania i tworzenia archiwum VOD, obsługę urządzeń mobilnych, obsługę serwisu Facebook, dostęp do statystyk Google Analitycs dla 
wybranego konto (po wcześniejszym zamówieniu usługi). Przy zakupie pakietu transferu danych nie jest wymagany dodatkowy zakup konta w serwisie Popler, aby w 
pełni korzystać z wszystkich funkcji. 

 
W przypadku  wcześniejszego wyczerpania limitu przesyłu objętego wykupionym pakietem przed upływem 30 dni, zostanie automatycznie uruchomiony kolejny pakiet o 
tych samych parametrach na kolejne 30 dni. 
W przypadku, gdy liczba równoczesnych sesji w wybranym pakiecie miałaby zostać przekroczona może zostać wybrane jedno z rozwiązań: 
 

 użytkownik nie będzie mógł obejrzeć transmisji, a pojawi się komunikat informujący o przekroczeniu liczby dostępnych sesji w danej chwili; 

 użytkownik będzie mógł obejrzeć transmisję po uiszczeniu opłaty sms 2 zł ( przy czym dochód z sms jest rozliczany pomiędzy operatorami, nie stanowi on dochodu 
Zamawiającego); 

 do ustalonego limitu możliwe jest jego przekroczenie (np. kolejny 1000 równoczesnych sesji), ale każde przekroczenie liczby sesji jest rozliczane z Zamawiającym 
opłatą 0,75zł netto za każdą sesję. 
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Cennik WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU do transmisji internetowych 

Sprzęt umożliwiający transmisje video -on-line (LIVE) bez względu na dostęp do stałego łącza lub WiFi. Parametry sprzętu podane w specyfikacjach.  

 

SPRZĘT 24 godziny 3 dni 7dni 1 miesiąc 

PoplerModem   700 zł 1300 zł 1700 zł 3 100 zł 

PoplerStreamgate 1200 zł 2100 zł 2800 zł 5500  zł 

 
 

 

Cennik REALIZACJI transmisji na żywo w interniecie na www.popler.tv 

Parametry poszczególnych typów realizacji podane w dokładnej specyfikacji 

TYP REALIZACJI Konferencja Prasowa Gala/Przedstawienie  Standardowa Impreza Plenerowa 

Cena podstawowej realizacji od 900 zł od 3500  zł Od 5300  zł 

 
  

http://www.popler.pl/
mailto:biuro@popler.pl
http://www.popler.tv/


Cenniki usług streamingu, wypożyczenia sprzętu oraz realizacji,  
Obowiązuje od 1 października 2013. Podane ceny nie zawierają 23% podatku VAT 
 

 
 

www.popler.pl, biuro@popler.pl, tel. +48 22 629 57 89 3/3 

Cennik KONT STAŁYCH na www.popler.tv 

Konta umożliwiające prowadzenie wysokiej jakości transmisję materiałów video on-line (LIVE) do dużej liczby użytkowników. 

KONTO Objaśnienia 
KONTO  

DARMOWE 

KONTO  

IP 

KONTO  

STARTER 

Konto  

BIZNES 
Konto 

PROFESJONALNE 

Abonament 
miesięczny 

 
bezpłatne 40 zł 300 zł 750 zł 2 300 zł 

Ruch podstawowy 

Ruch to wyrażony w osobo-minutach  sumaryczny czas 
oglądania przekazu video realizowanego w miesiącu na 
danym koncie. Przykład: Jeśli 10 osób ogląda przekaz video  
i każda z nich ogląd przez 10 minut to ruch wynosi 100 minut.  

do 10 000 
osobo-minut 

oglądania 

do 200 000 
osobo-minut 

oglądania 

100 000 
osobo-minut 

oglądania 

100 000 
osobo-minut 

oglądania 

500 000 
osobo-minut 

oglądania 

Wielkość 
przestrzeni 
dyskowej 

Wielkość zajmowanej przestrzeni dyskowej jest sumą rozmiarów 
wszystkich zachowanych nagrań. 10 GB 1 GB 50 GB 100 GB 200 GB 

Limit  
równoczesnych 

sesji 

Liczba równocześnie oglądających transmisję. 
Uwaga: Tylko w ramach konta BIZNES PRO możliwe jest zwiększenie 
limitu  jednoczesnych sesji użytkowników. 

Bez gwarancji Max 50 Max 100 Max 200 Max 2 000 

Reklamy Popler.tv 
Użytkownicy niektórych kont akceptując regulamin zgadzają się na 
wyświetlanie reklam dystrybuowanych przez Popler.tv na platformie i 
playerach popler.tv. 

TAK 
(zgoda 

automatyczna) 

TAK 
(Możliwość zdjęcia 

reklam  za 40zł 
miesięcznie) 

TAK 
(Możliwość zdjęcia 

reklam  za 40zł 
miesięcznie) 

BRAK  
reklam 

BRAK  
reklam 

Jakość 
Uwaga:  Tylko użytkownikom kont BIZNES i BIZNES PRO 
gwarantujemy możliwość przesyłania sygnału w super jakości: HQ. do 0,4  Mbps do 0,5  Mbps do 0,6  nbps 

HQ  
(720/576 i 
0,8 Mbps) 

HQ  
(720p i 1,5 Mbps) 

Własne logo Możliwość zmiany logo w playerze z popler, na własne logo nadawcy NIE NIE NIE TAK TAK 

Wiele punktów 
dostępu 

Możliwość wstawiania playera video na swojej i innych stronach 
www oraz na Facebooke Platformy TAK TAK TAK TAK TAK 

Ograniczenie  
dostępu 

Możliwość prezentacji video wyłączenie na swojej stronie oraz  
koncie platformy popler.tv. NIE NIE NIE TAK TAK 

Reklamy klienta Możliwość wyświetlania własnych reklam NIE NIE NIE TAK 
TAK 

 

http://www.popler.pl/
mailto:biuro@popler.pl
http://www.popler.tv/

