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Oferta na wynajem zestawu badawczego 
 
Zestaw do bada 
Zamawiajc zestaw otrzymuj
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przed badaniem 

  
Szkolenie z obsługi 
sprztu i oprogramowania 
dedykowane pod 
konkretny projekt 

 
Ze szkolenia dowiecie si 
Pastwo: 
• Jak obsługiwa sprzt i 

oprogramowanie 
• Jak przygotowa badanie i 

materiały 
• Wspólnie przygotujemy 

badanie testowe i dokonamy 
próbnej rejestracji 

• Pokaemy jak wyeksportowa 
i analizowa otrzymane wyniki 

 
 
Przed szkoleniem warto 
przygotowa materiał, który 
poddany bdzie badaniu. 
Znajc go pomoemy Pastwu 
właciwie zaprojektowa badanie. 
 
Szacowany czas trwania: ok. 2h 
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Oferta na wynajem zestawu badawczego 
 stacjonarnych wraz ze szkoleniem

zestaw otrzymuj Pastwo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na czas przygotowania 
badania i rejestracji danych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na czas analizy danych

 
Wynajem zestawu do 
bada: Eyetracker Tobii 
T120 wraz z komputerem z 
Tobii Studio Enterprise  

 
Wynajem komputera z 
Tobii Studio Enterprise 
 

 

 
Zestaw składa si z: 
• Eyetrackera Tobii T120, przed 

którym respondent wykonuje 
zadania 

• Laptopa z oprogramowaniem 
Tobii Studio na którym 
przygotowujemy dokładny 
przebieg badania, a w trakcie 
rejestracji moderator czuwa 
nad realizacj zada 

 

 
Oprogramowanie
wyeksportowanie
•••• Filmów z zarejestrowanymi 
ciekami patrzenia, 
klikniciami, d
obrazem twarzy respondentów

•••• Indywidualnych 
skanowania 

•••• Zagregowanych map cieplnych
•••• Szeregu statystyk dla 

wybranych obszarów badanego 
materiału 

 
 
Zestaw do bada mieci si w 
łatwej do transportu walizce.  
 
Przygotowanie/ustawienie 
respondenta zajmuje kilkanacie 
sekund. 
 
Planujc badanie naley doliczy 
jedn godzin przed właciw 
rejestracj na monta systemu i 
rejestracje próbn. 
 

 
Po zarejestrowaniu danych  
tyle samo dni na ile wypo
był zestaw - dajemy Pa
dyspozycji komputer, na którym 
przeprowadzone było badanie, 
eby opracowa
wyniki bada. 
 
Kady wyeksportowany materiał 
moe by przedmiotem pó
analizy ju bez u

 

Oferta na wynajem zestawu badawczego  
wraz ze szkoleniem 

Na czas analizy danych 

Wynajem komputera z 
Tobii Studio Enterprise  

gramowanie pozwala na 
eksportowanie min: 
Filmów z zarejestrowanymi 

kami patrzenia, 
ciami, dwikiem, oraz 

obrazem twarzy respondentów 
Indywidualnych cieek 

 
Zagregowanych map cieplnych 
Szeregu statystyk dla 
wybranych obszarów badanego 

Po zarejestrowaniu danych  - przez 
tyle samo dni na ile wypoyczany 

dajemy Pastwu do 
dyspozycji komputer, na którym 
przeprowadzone było badanie, 
eby opracowa i wyeksportowa 

dy wyeksportowany materiał 
 przedmiotem póniejszej 
 bez uycia Tobii Studio. 



 

 
 

Eyetracking Sp. z o.o.
T: 22 357 52 09,

 
 
Wynajem eyetrackera 
Zestaw do bada wraz ze szkoleniem
Zamawiajc zestaw otrzymuj
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Szkolenie dedykowane 
przed badaniem 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zestaw: 
Komputer z Tobii Studio 
do rejestracji

 

Ilo dni wynajmu
Pakiet (zestaw do rejestracji + komputer do analizy)

1+1 
2+3 
3+3 
4+4 
5+5 

 
 

Wynajem powyej 5
Zestaw do rejestracji
Komputer do analizy

 

 
Asysta podczas badania

 
Uwagi: 
• Jeden dzie wynajmu to (mi.
• Sprzt odbiera i zdaje wynajmuj
• Moliwo dostarczenia sprz
• Moliwo przeprowadzenia szkolenia w siedzibie wynajmuj
• Jeeli na okres wynajmu zestawu przypadaj

dostawca dolicza do kosztu wynajmu 
Wynajem komputera do analizy

• Terminy wynajmu zale od dost
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Wynajem eyetrackera do bada stacjonarnych
 wraz ze szkoleniem 

c zestaw otrzymuj Pastwo: 

Zestaw: Tobii T120 + 
Komputer z Tobii Studio  
do rejestracji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komputer z Tobii Studio
do analizy

wynajmu 
Pakiet (zestaw do rejestracji + komputer do analizy) 

Cena PLN

2000
3700
5300
6800
8000

ej 5+5 dni Cena PLN
 za kady kolejny dzie

Zestaw do rejestracji + 1000 / Dzie
analizy + 500 / Dzie

Asysta podczas badania + 250 / Godz.

mi.) 24h, poczwszy od momentu odbioru sprztu. 
t odbiera i zdaje wynajmujcy do siedziby, midzy godz. 10:00 a 17:00. 

 dostarczenia sprztu na koszt wynajmujcego. 
 przeprowadzenia szkolenia w siedzibie wynajmujcego, po doliczeniu kosztów dojazdu.

na okres wynajmu zestawu przypadaj dni ustawowo wolne od pracy lub weekend, 
dostawca dolicza do kosztu wynajmu 250 PLN za wynajem zestawu w kady dzie

do analizy w tych okresach jest darmowy. 
 od dostpnoci sprztu. 

 stacjonarnych 

Komputer z Tobii Studio 
analizy 

Cena PLN 

2000 
3700 
5300 
6800 
8000 

PLN 
dy kolejny dzie 

+ 1000 / Dzie 
+ 500 / Dzie 

odz. 

 
 

po doliczeniu kosztów dojazdu. 
wolne od pracy lub weekend,  

dy dzie wolny. 


