
Ljuddekoration
Ljuddekoration används för att öka upplevelsen i varuhuset med hjälp av ljud. 
Ljud är ett pefekt 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

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.
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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.

Exempel

Om Ljudbyrån
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Kommer man till sängavdelningen så skall det vara en miljö som är lugn och 
behaglig. Naturljud är lugnande, en vind som rasslar lite i trädkronorna eller ljudet 
av en människa som andas lugnt sovande, eller varför inte fågelkvitter i 
”skogsrummet”?

Vår ide med ljuddekoration på IKEA bygger på att man precis som med de olika 
avdelningarna på varuhuset skapar olika rum med ljud. Att man inte hör samma 
ljudkälla i hela varuhuset. Utan att man delar upp hela huset i zoner.

I IKEA Helsingborg har vi skapat en zon som är helt riktad till barnen. Där har vi 
byggt 6st sagohörnor med Ikeas olika barnmöbler, och genom riktade högtalare 
spelar vi upp ett brett sortiment av barnsagor som barnen kan lyssna på medans 
de sitter och vilar.

När det gäller meddelande och annan information 
kan de också anpassas till respektive avdelning. Tex. 

erbjudanden som rör sängavdelningen spelas upp bara 
på sängavdelningen.


