
I-Player
Ljudbyråns lösning för ljudläggning av varuhus som består av ett grundpaket: 
Mediaspelare, programvara, CAT5 switch och högtalare. Till denna lösning kan man 
välja mellan följande innehållspaket:

Radio
Ett abonnemang med en radiokanal där man kan skapa små oaser i varuhuset där 
stora som små kan slå sig ner för en stunds vilande och lyssna på radio. Ljudbyrån 
tillhandahåller ett brett sortiment av olika kanaler som uppdateras kontinuerligt. 
tex. barnsagor, barnvisor, hits for kids, relax, pop, klassisk, rock, nyheter, IKEA info, 
Storytelling. Fler tillkommer kontinuerligt. Ljudbyrån lämnar gärna o�ert på kanaler 
utifrån era önskemål. 

Atmos
Detta paket ska ni välja om ni vill ha ett bestämt ljudinnehåll för en engångskostnad. 
Med Atmos paketet designar man rum. Vi kallar det för att dekorera med ljud. Med 
ljuddekorationer ökar upplevelsen i varuhuset med hjälp av ljud. Ljud är ett perfekt 
och enkelt sätt att påverka och skapa önskvärda känslor och associationer. Vi kan 
förstärka upplevelsen av be�ntliga dekorationer i varuhuset och därmed också 
kundens helhetsintryck. Inspireras av ljuden i vår ljudpalett och välj mellan 
skogsfåglar, sommaräng, natt, djungel, havsstrand, bad, lek, vågor, grotta och
snö�ingor m.�. Fler tillkommer kontinuerligt. Önskas specialtillverkade ljud o�ereras 
dessa separat. De hamnar sedan i paletten så alla varuhus har möjlighet att välja dem. 
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Att ljudmässigt dela in en butik eller 
ett köpcentra i zoner är också sätt att 

skapa rum.



Ljudbyrån är leverantör av "digital signage" system till �era stora köpcentrum och 
butiker. Vi tar hand om allt från installation och specialdesignat innehåll. Vi arbetar 
i nära sammarbete med dom största hårdvaru- och mjukvaruleverantörerna. 
För mer information gå in på vår hemsida: www.ljudbyran.se.

Flera Zoner

Om Ljudbyrån
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Med I-player kan man få upp till åtta olika zoner i varuhuset. Man kan alltså spela 
helt olika material eller använda samma material i alla åtta zoner. T.ex:

- En zon med barnsagor i restaurangen.
- En zon med djungelatmosfär i barnavdelningen.
- En zon med relaxmusik på sängavdelningen.
- En zon med nyheter på byten, en zon med barnmusik på barnavdelningen.
- En zon med aktuell ljude�ekt vid skyltningen i entrén.
- En zon med IKEA-info i kafeterian. 

Priser
Grundpaket: 14900 kr (inkl. en högtalare).
Innehållspaket Radio: Zon1  = 1500 kr / mån. Zon 2-8: 500 kr st. / mån.
Innehållspaket Atmos (en zon inkl. valfri atmosfär): 1200 kr 
 

Vid byte av atmosfär eller ljude�ekt som �nns med i vår palette så kostar det 1200 kr / byte. 
Extra högtalare (120 x 20 cm) / extra zon: 8900 kr styck.
(Ev. resor, installation & serviceavtal tillkommer).
 

Fastställda priser gäller tillsvidare. Ljudbyrån har rätt att ändra eller göra tillägg 
enligt gällande Allmänna avtalsvillkor. Till alla priser tillkommer 25% moms.


