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Cena zařízení Netspot
Netspot je poskytován formou samoinstalačního balíčku, nebo instalován přímo naším technikem. K dispozici je
několik různých zařízení Netspot, které se liší výkonem hardwarového zařízení. U větších či členitějších podniků
je do prostoru potřeba přidat další posilující vysílače (viz strana 4), není-li k dispozici stávající použitelná WiFi síť.

Nejlevnější Netspot

1 990 Kč

Vhodný pro většinu menších podniků bez masivních zdí.
TL-WR740N – Obslouží přibližně průměr 20 metrů otevřeného prostoru*, maximálně cca 15
zařízení najednou**. Pracuje v pásmu 2,4 GHz.

Levněji už to nejde. Netspot nevypadá sice tak dobře, jako střední černá varianta, ale je levnější a svou
funkci splní. Ve většině podniků je používán právě tento Netspot.

Střední Netspot

2 990 Kč

Výkonější zařízení se silnějším signálem obslouží větší a členitější prostory
TL-WDR3500 – Obslouží přibližně průměr 25 metrů otevřeného prostoru*, maximálně cca 35
zařízení najednou**. Dokáže pracovat v 5 GHz pásmu.
Vypadá lépe, než nejlevnější Netspot, cenový rozdíl není velký. Dobře jde na odbyt v Praze, kde je pro
většinu podniků rozdíl tisícovky zanedbatelný.

Nejvýkonější Netspot

od 3 990 Kč

Výkonné zařízení pro náročné
Nejvýkonnější zařízení s nejlepším dosahem i kapacitou připojených zařízení. V budoucnu bude fungovat
jako samostatný Netspot, prozatím je nutné k němu však ještě přikoupit Netspot (+1 990 Kč).

UBNT UniFi
• dosah cca 40 metrů*
• 50 zařízení najednou**
• 2,4 GHz
3 990 Kč

UBNT UniFi Long
• dosah cca 50 metrů*
• 50 zařízení najednou**
• 2,4 GHz
4 990 Kč

Mobilní Netspot

UBNT UniFi PRO
• dosah cca 50 metrů*
• 200 zařízení najednou**
• 2,4 nebo 5 GHz GHz
7 990 Kč

od 4 990 Kč

Balíček s Netspotem využívající mobilní internet
Jde o kompaktní balíček obsahující Netspot a GSM 3G modem (možno i LTE modem s příplatkem 2 000 Kč). Dále je zde přípojka na 220 V a také na autozásuvku (včetně propojovacího
kabelu USB-micro USB). Volitelně také USB adapter do autozásuvky (příplatek 250 Kč).
Vše je propojeno a připraveno pro využití například v taxících, dopravních prostředcích a jiných případech,
kdy je potřeba mobilita Netspotu.
*) Jde o přibližný dosah signálu v otevřeném prostoru. Pokud však v cestě signálu stojí zdi, nebo jiné překážky, dosah se
razantně snižuje. Ve sklepních prostorech může silná cihlová zeď signál úplně pohltit a bude tak potřeba do každé místnosti
umístit samostatný vysílač. Jsou-li zdi tenčí, běžně signál projde i do sousedních místností.
**) Jde o přibližný počet zařízení, které mohou být současně připojena k Netspotu tak, aby internet ještě použitelně fungoval
(samozřejmě v případě, že je samo připojení k internetu dostatečně rychlé). Výrobce obvykle “pro jistotu” uvádí mnohem
nižší čísla, avšak “střílí je od boku”. Námi uváděné hodnoty jsou zjištěné na základě našeho testování a zkušeností.
Netspot je poskytován formou pronájmu, zůstává majetkem společnosti Netspot s.r.o. z důvodu na míru upraveného firmwaru zařízení. Společnost Netspot s.r.o. poskytuje k Netspotům kompletní servis a technickou podporu. V případě závady
na zařízení měníme zařízení okamžitě za nový Netspot.
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Provoz Netspotu – měsíční paušál

První tři měsíce provozu Netspot jsou vždy zdarma.
Zobrazujete-li pouze reklamní sdělení:
Měsíční poplatek

0 Kč

Zisk ze zobrazování reklamních sdělení
Inzerent platí za každé zobrazení reklamního sdělení. Polovina z částky, kterou platí, připadá vám,
polovina společnosti Netspot a jejím partnerům.

50% z ceny

Zisky z reklam je možné čerpat po dosažení minimálně 3 000 Kč a to formou převodu peněz na účet, nebo formou
využívání dalších služeb dle aktuální nabídky.

Zobrazujete-li jen/také svá vlastní sdělení:
Měsíční poplatek při zobrazení vlastního sdělení méně než 100×
Malé podniky, příležitostné firemní nebo domácí využití

0 Kč

Měsíční poplatek při zobrazení vlastního sdělení v počtu 100 až 999
Běžné restaurace a kavárny

50 Kč

Měsíční poplatek při zobrazení vlastního sdělení v počtu 1 000 až 4 999
Podniky, ve kterých se lidé často připojují k WiFi internetu, maximálně 2 Netspoty (různé WiFi sítě)

100 Kč

Měsíční poplatek při zobrazení vlastního sdělení v počtu 5 000 až 9 999
Řetězce podniků do 5 provozoven, dopravní terminály

300 Kč

Měsíční poplatek při zobrazení vlastního sdělení v počtu nad 9 999
Letiště nebo obchodní centra, sítě řetězců s více než 5 Netspoty

0 Kč

50 Kč

100 Kč

300 Kč

individuálně

100 až 999

1 000 až 4 999

5 000 až 9 999

Více než 9 999

měsíčně

Méně než 100

individuálně

měsíčně

měsíčně

Počet zobrazení vlastního obsahu na úvodní stránce za měsíc
1 Netspot
1 uvítací obrazovka
bez slideshow

1 Netspot

Do 2 Netspotů

Do 5 Netspotů

Neomezeně různých Neomezeně různých Neomezeně různých
uvítacích obrazovek uvítacích obrazovek uvítacích obrazovek
Možnost dotazníku/
ankety

Možnost dotazníku/
ankety

Možnost dotazníku/
ankety

Možnost sběru
emailů/telefonů

Možnost sběru
emailů/telefonů

Neomezené počet
Netspotů
Podmínky a
nastavení na míru
klientům

Možnost přihlášení
pomocí Facebooku
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Možnosti marketingového využití Netspotu

Pomocí Netspotů je možné uspořádat a propagovat různé akce.

Náležitosti vlastního sdělení a úvodní obrazovky:
Výměna obsahu přihlašovací stránky svépomocí
Zdarma (v ceně měsíčního paušálu)
Změnit obsah welcomepage můžete sami pomocí webového rozhraní. Zobrazovat a libovolně vyměňovat
můžete: logo, obrázek na pozadí, textové sdělení a další prvky.
Příprava obrázkové welcomepage
Přihlašovací stránku vám můžeme vytvořit také formou obrázku na míru.
Přihlašovací stránka na míru formou html
Je možné nakódovat přihlašovací stránku na míru.
Přihlášení pomocí Facebooku
Možnost přihlašování k internetu pomocí Facebook like. Je v ceně červeného tarifu (300 Kč měsíčně).

990 Kč
od 4 990 Kč
100 Kč

Soutěže a akce:
Soutěž motivující k opětovné návštěvě podniku
Jednorázový poplatek za přípravu soutěže:
Cena individuálně
Měsíšní poplatek za provoz soutěže: 		
Cena individuálně
Za x různých návštěv podniku dostane zákazník něco zdarma, popřípadě slevu. Konkérní příklad:
Zákazník navšítíví 3x (s rozestupem alespoń 6 hodin) podnik a při každé návštěvě podniku vloží
na úvodní stránce při přihlašování k WiFi svůj email nebo telefonní číslo. Netspot automaticky rozpozná
dané zařízení (není tak možné sdílet emailové adresy či telefonní čísla mezi více zařízeními).
Po třetí návštěvě je zákazníkovi ihned odeslán email s poukázkou na slevu nebo jinou formu odměny.
Slevový kód za emailovou adresu nebo telefonní číslo
Cena individuálně
Pro vyšší motivaci vkládání emailových kódů nebo telefonních čísel je možné nabídnout zákazníkům
slevu při vložení těchto údajů. Slevový kód je následně zákazníkovi zaslán formou SMS nebo emailu.
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Instalace Netspotu a budování WiFi sítě

Posilující vysílače:
Jak již bylo zmíněno, WiFi síť je možné posílit pomocí dalších zařízení. Následujících posilujících vysílačů je možné
umístit do prostoru několik pro dosažení optimálního pokrytí.
Posilující WiFi vysílač
TL-WR740N – Je třeba mít k dispozici elektrickou zásuvku + přívod síťového kabelu připojený do Netspotu.
Posilující WiFi vysílač (bez potřeby přívodu síťového kabelu)
TL-WPA2220 nebo TL-WR740N + TL-PA2010
Je třeba mít k dispozici pouze elektrickou zásuvku, data jsou přenášena jejím prostřednictvím.
Nutno zapojit přímo do zásuvky (nikoli rozdvojky či prodlužovačky), na trase nesmí být jističe ani pojistky.

990 Kč
1 990 Kč

Posilující WiFi vysílač (bez potřeby elektrické energie)
1 690 Kč
TL-WR740N + TL-POE200 – Je třeba mít k dispozici pouze datový kabel, napájení probíha jeho prostřednictvím.
Maximální vzdálenost přenosu je 100 m.

Příplatky za instalaci technikem Netspotu:
Paušální poplatek za instalaci naším technikem:
Doprava při instalacích mimo Brno a Prahu:
Dopravu při instalacích v Praze a v Brně neúčtujeme.

800 Kč
8 Kč/km (kilometry jsou počítány z Brna)

Budování rozsáhlejší WiFi sítě:
Budování nové WiFi sítě (a posilování současné) v podnicích a budovách

Individuálně

5

