FiYAT LiSTESi
Paketler

Plan1
Tek kullanım
Sınırsız
Kısıtlama yok
Kısıtlama yok

Kullanım sayısı
Yıl boyunca toplam dinleyici sayısı
Etkinlik sayısı
Eş zamanlı yapılabilecek etkinlik sayısı

Plan2
Yıllık kullanım
Sınırsız
Kısıtlama yok
Kısıtlama yok

Dinleyici Platformu
Web Tarayıcı
IOS mobil uygulama
Android mobil uygulama
Etkinlik alanındaki wiﬁ bağlantısını kullanabilme
Şu durumlarda kullanışlı olabilir;
- Uluslararası etkinliklerde internet ücretleri ödememek için
- Mekanda internete bağlanmada sorun varsa
Online yayın. Dinleyicinin telefonundaki internet paketini
kullanması veya başka bir yöntemle internete bağlanması
- Dinleyiciler; çevirmenin veya konuşmacının orijinal sesini
dünyanın her yerinden eş zamanlı dinleyebilir
- Poster sunumları için çok idealdir.

Çevirmen Platformu
MAC OS
Windows
Tüm etkinliklerinizde çevirmenleriniz çevirileri uzaktan yapabilir.
Etkinlik alanına gelmelerine gerek yok. Sistem tamamen aynı,
konuşmacının sesi çevirmene gidiyor, çevirmenin yaptığı çeviri
dinleyicilere iletiliyor. Tek farkı çevirmenin etkinlik alanında olmaması
Çevirmen etkinlik alanından laptop ve mikrofon kullanarak çeviri
yapabilir.
Alışma Süreci

Kişiye özel eğitim desteği.
Etkinliğinizdeki tüm bağlantıların sorunsuz bir şekilde yapılıp
yapılmadığını kontrol ediyoruz.
İletişim için materyaller: Tanıtım slaytları, roll-up tasarımları,
broşürker, uygulamayı indirmek için QR kod desteği

200₺

Destek
Online Sıkça Sorulan Sorular
Online destek: Translator.FM teknik personeline email ve telefonla
kolayca ulaşabilirsiniz.
Diğer Özellikler
Kendi etkinliğini oluşturma ve düzenleme
Anlık dinleyici istatistikleri
Etkinliğin tüm istatistiği ve analitik incelemesi
Dinleyici geri dönüşleri için etkinlik sonrası uygulama üzerinden
anket çalışması.
Logonuzun olduğu size özel arayüz
Hatasız ses kaydı
Video üzerine ses kaydının entegre edilmesi

50₺
100₺
50₺
100₺
50₺
50₺
100₺

Tek kullanım

Yıllık kullanım

Dinleyici sayısı

Fiyatlar
15 kişiye kadar
15-30
30-50
50+
500 kişiye kadar

500-1000
1000-3000
3000+

4₺ / dinleyici
3,5₺ / dinleyici
3₺ / dinleyici
2,5₺ / dinleyici
2,5₺ / dinleyici
2₺ / dinleyici
1,5₺/ dinleyici
1₺ / dinleyici

Ekstralar
Kulaklık
Kulaklık çoğaltıcı (splitter)
Powerbank-5000mah
Powerbank-3000mah

Minimum sipariş adedi: 200
Minimum sipariş adedi: 200
Minimum sipariş adedi: 100
Minimum sipariş adedi: 100

4₺
4₺
40₺
25₺

