
KIDS CORNER
Kids Corner är en aktivitetsyta för barn som kan designas antingen som sagohörna, 
spel/lekhörna eller en kombination av båda. Kids Corner är en lösning som 
innefattar riktade högtalare där man spelar upp musik och sagor för barn på utvalda 
ställen i varuhuset.

Riktade högtalare
Genom att använda sig av så kallade 
riktade högtalare så stör man inte 
omgivningen utan ljudet håller sig 
inom det område det är avsett för.

Ljudbyrån AB | Ånäsvägen 44 | 416 68  Göteborg | 031-3389983, 0733-734104 | www.ljudbyran.se

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.

Fakta

Om Ljudbyrån
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Priser
Grundpaket: 14900 kr + 1500 kr/mån i 36 månader (Ev. resor, installation tillkommer).
Extra högtalare: 7500 kr per styck.
Multitouchbord: Pris beroende på skärmstorlek. Se Ljudbyråns utbud.
Kontakta oss för att beställa det paket som passar just ert behov.
 

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

I grundpaketet ingår en riktad högtalare, en dator och en distributions box (CAT5) 
så att vi kan koppla högtalarna på ert interna nätverk. Ni kan lägga till upp till sju 
stycken högtalare per system. Ljudinnehållet administreras av Ljudbyrån AB via 
�ärrstyrning för en abonnemangskostnad på 1500 kronor per månad i 36 månader. 
Detta inkluderar uppdateringar av ljudinnehållet var tredje månad. Ljudbyrån har ett 
stort bibliotek av sagor och kan även skräddarsy nya sagor (o�ereras separat).

För att optimera Kids Corner rekommenderar Ljudbyrån AB att ni lägger till vårt 
multitouchbord för barn som ni �nner bland våra andra artiklar. Det digitala 
aktivitetsbordet är en multitouchlösning där barnen kan sitta och spela eller rita 
medans de lyssnar på sagor. Kids Corner kan självklart även kompletteras med vår 
produkt I-Floor som är ett interaktivt projicerat golv. För mer information se I-Floor.
Andra exempel på var man kan använda sig av de riktade högtalarna är i rulltrappor, 
utanför toaletter, i entrén eller i restaurangkön. Ni kan använda dem där ni vill 
framhäva en viss plats eller produkt och ljudet kommer endast att höras där det 
avses.


