
Preizkušen video konferenčni sistem vam 
omogoča izvajanje različnih dogodkov kot so 
poslovni sestanki, okrogle mize, seminarji, 
konference. Vključuje rešitve in orodja, razvita 
v sodelovanju z enim najuspešnejših evropskih 
start-up podjetij ClickMeeting. 

VIDEO SREČA-nja
Varne, celovite in uporabnikom prijazne 
rešitve za video sreča-nja

Organizacija video sreča-nj se zdi 
preprosta in na trgu je dostopnih 
veliko rešitev. Ko pa se boste 
organizacije lotili zares, boste naleteli 
na vrsto odprtih vprašanj, vse od od 
pisanja tekstov, vabil in moderiranja 
do vrhunske tehnične podpore. Zato 
smo razvili sistem VIDEO SREČA-nja, 
ki vključuje celovito rešitev za različno 
število uporabnikov in priložnosti.

Naša rešitev je hitra, varna, enostavna za 
uporabo in vključuje vrhunsko tehnološko 
platformo z integriranim vsebinskim in digitalnim 
marketingom. Prednost aplikacije je v tem, da vam 
ni potrebno ničesar nameščati  na računalnik, saj 
deluje preko spletnih brskalnikov.

1. Prijazna uporabniška izkušnja (desktop in mobilna rešitev)
2. Integriran vsebinski marketing (tekstopisje)
3. Najnovejša napredna tehnologija ClickMeeting 
4. Snemanje in prenos v živo na FB Live ali Live You Tube 
5. Preprosto vključevanje prezentacij, video posnetkov in 

dokumentov (z enim klikom)
6. Vključen sistem za spletne ankete 

• interne sestanke
• okrogle mize
• konference, ki jih lahko spremlja 

do 200 udeležencev
• izobraževanja

Zakaj uporabiti naš sistem: Za kakšna srečanja je sistem 
primeren?

Odlična slika, kakovosten zvok in celovita vsebinska in tehnološka 
podpora so naše prednosti.



Basic Meet Meet+
Dolžina video sreča-nja 60 min. 90 min. 120 min.

Max. število udeležencev video sreča-nja 200 200 200

Najem sistema Click Meeting ✓ ✓ ✓

HD kakovost ✓ ✓ ✓

Screen control ✓ ✓ ✓

Dodajanje ppt prezentacij ✓ ✓ ✓

Dodajanje anket in vprašalnikov ✓ ✓ ✓

Video streaming (Facebook in You Tube) ✓ ✓ ✓

Statistika obiska ✓ ✓ ✓

Potrdilo o udeležbi za udeležence ✓ ✓ ✓

Število glavnih predavateljev 1 3 6

Število gostiteljev dogodka (multiusers) 1 3 6

Podatkovno skladišče 500MB 1GB 2GB

Brendiranje sistema x ✓ ✓

Prilagoditev sistema - tehnično ✓ ✓ ✓

Tehnična podpora v času sistema 60 min. 90 min. 120 min.

Priprava teksta s povabilom na dogodek (znaki) 500 1000 1500

Integracija baze podatkov (št. vabil in kontaktov) 50 100 200

Zbiranje prijav za dogodek ✓ ✓ ✓

Sledenje follow-up po webinarju ✓ ✓ ✓

API programski vmesnik ✓ ✓ ✓
Integracija Dropbox,. Linkedin, Youtube, Google, 

Slack,.... ✓ ✓ ✓

Organizacija in koordinacija webinarja ✓ ✓ ✓

CENA NA DOGODEK 350 € 514 € 654 €

V ceno ni vključen 22% ddv.

Kakšne rešitve ponujamo?

Dodatne opcije po dogovoru:
1. Moderiranje webinarja (cena za 1 uro moderiranja 184,00 EUR)

2. Popolna prilagoditev konference vašemu podjetju (cena po dogovoru)

Reference:
• Okrogla miza o slovenski industriji srečanj, 15. april 2020
• Okrogla miza o regionalni industriji srečanj, 23. april 2020
• Serija webinarjev: »Kako organizirati navdušujoč dogodek«, »Kaj deluje in zakaj 

v event marketingu« in »Kaj deluje in zakaj v event managementu«, april 2020
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