Stimuler dine kunder med baggrundsmusik
Vidste du, at musik kan påvirke din omsætning?
Rigtigt mange butikker anvender musik til at skabe en
god stemning - rent faktisk er det videnskabligt bevist,
at kunderne bliver lidt længere når der bliver spillet musik.
Baggrundsmusik har stor indflydelse på kunders adfærd
og indkøbsmønstre, og Gallup-undersøgelser har vist,
at 86% af kunder i detailforretninger siger, at musikken
gør en forskel.

Vælg mellem 2 musikpakker
Musikpakke 1 (med Koda/Gramex gebyr*)
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Hvorfor vælge os som leverandør?
Hos Best-AV & Metorion Music er vi eksperter i at tilpasse
musik-specifikke målgrupper og miljøer. Vi har mere end
50 års erfaring med baggrundsmusik og er en af landets
førende leverandører af Business-musik.
Vi leverer musik til alt fra store kendte detailforretninger
til små butikker og varehuse, så uanset hvilken løsning
du søger, er du i trygge hænder hos os.
Med et månedligt musikabonnement kan du nemt sikre,
at der bliver spillet musik i din butik. Vi har et bredt udvalg af forskellige musikgenrer, og med et abonnement
hos os har du mulighed for at kombinere musikprogrammer
og forskellige genrer.
Vi leverer “Non Stop” digital musik til din forretning, og I
behøver blot tænde for anlægget. Vi garanterer altid en
professionel og kyndig vejledning, og vi sørger for løbende
opdatering og servicering af anlægget.

Oprettelsesgebyr
Pakke med DK pop, chart osv. med op til op
til 11 forskellige musikgenrer
Løbende opdatering
Fuld service

*ekskl. afgift til Koda/Gramex.

Musikpakke 2 (uden Koda/Gramex)
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Oprettelsesgebyr
Frit blandet musikprogram (rettighedsfri)
Løbende opdatering
Fuld service

Regulativer for afspilning af musik
Offentlig afspilning af musik er omfattet af regler,
ophavsrettigheder og opkrævninger. Det er f.eks.
ikke lovligt at afspille egne kopierede CD’ere eller
bruge private abonnementer til streamingtjenester
(Spotify eller TDC Play) i erhvervsmæssig sammenhæng. Overtrædelse af reglerne kan medføre dyre
sagsanlæg og bøder.

Metorion Music & Best-AV A/S Meterbuen 15 2740 Skovlunde
Tlf. 36 34 22 99 www.metorionmusic.dk music@metorionmusic.dk
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Vores udvalg af musikgenrer
Ved valg af musikpakke 1 (med Koda/Gramex gebyr)
AC YOUNG (fra mid- til up-tempo (18-30 år)
Alle de kendte melodier fra discoteker, dansesteder og radiostationer.
Anbefales til: ung mode, barer, cafeer, fastfood, sportsforretninger m.fl.
CHART LIST (fra slow til up-tempo, til et ungdommeligt publikum)
De sidste nye hits fra alverdens hitlister. Et meget varieret program styret af popularitet. Velegnet som mix med et eller flere programmer.
Anbefales til: modebutikker, cafeer, barer, fastfood, shows og natklubber.
GOLD (mikset tempo for et bredt publikum)
Alle de gamle slagere fra 60-70-80 samlet i en skøn blanding. Fantastisk som blandingsprogram eller til brug ved tema.
Anbefales til: barer, cafeterier, herretøj, hoteller og byggemarkeder.
HOUSE (mid- til up-tempo. Demografi Urban)
De bedste indspilninger af House numre i varieret tempo, som skaber den helt rette stemning.
Anbefales til: Modebutikker, klubber, barer og cafeer after dark.
URBAN HOUSE (mid- til up-tempo. Demografi Urban)
Funky Music, R&B, Rap mikset i et Housebeat, som skaber en rigtig New Yorker-stemning.
Anbefales til: Jeans & Cap butikker, barer og In-cafeer,
LOUNGE (fra Slow til Midtempo. Demografi Urban)
Specialt let Acid Jazz, Cool Soul, smoth Beat der skaber en særlig behagelig stemning.
Anbefales til: Restauranter, lobbyer, barer og designbutikker.
LOUNGE MIX (mix tempo. Demografi Urban)
Acid Jazz, Cool Soul, R&B, soft vokal jazz som skaber en god atmosfære. Velegnet som mix med et eller flere programmer
Anbefales til: Cafeer, lobbyer, restauranter, barer og specialbutikker.
LATIN (mixet tempo)
Det perfekte program, hvis der skal skabes en sydamerikansk atmosfære, med rumba- og jive-rytmer til dans eller temaprogram.
Anbefales til: Hoteller, etniske restauranter, udstillinger eller som hygge.
AC INT. (easy til midtempo)
Adult contemperary er et program fyldt med nogle af verdens bedste melodier fra 70-80-90 og optil dato.
Anbefales til: Stormagasiner, Retail m.fl.
SOFT POP (easy tempo)
Internationale hits blandet med danske numre fra kendte kunstnere et bredt program.
Anbefales til: Restauranter, detailforretninger og supermarkeder.
EASY LISTENING (behageligt tempo til det brede publikum)
En god samling af alle de kendte numre fra albums fra hele verden, som giver en perfekt stemning.
Anbefales til: Møbelvarehuse, specielbutikker, restauranter og cocktailbarer.
EASY POP (middel tempo)
Skaber en perfekt atmosfære med en god blanding af gamle og nye melodier.
Anbefales til: Supermarkeder, byggemarkeder, storcentre og varehuse.
EASY JAZZ (slow til mid-tempo, for et modent publikum)
Designet til at skabe en intim og eksklusiv atmosfære på specielle tider eller dage.
Anbefales til: Pianobarer, spisesteder, restauranten, hoteller og klubber.
MORNING (tempo slow)
Specielt program udviklet til Dem, som ønsker en blid og behagelig start på dagen.
Anbefales til: Storcentre, varehuse, convience, brunch cafeer og hoteller m.v.
LET KLASSISK
De bedste klassiske værker i fantastiske indspilninger, som skaber en eksklusiv og elegant atmosfære i lokalerne.
Anbefales til: Restauranter, lobbyer, museer og eksklusive specialbutikker.
INSTRUMENTAL (Et meget varieret program til et stort publikum)
Instrumental musik fra kendte kunstnere. Melodier fra pop til let klassisk. Velegnet som telefon-vente-musik.
Anbefales til: Hoteller, lobbyer, udstillinger, lufthavne, banker, ventesale m.m.
ITALIENSK (slow til mix-tempo for det brede publikum)
Italiensk inspireret popprogram designet til alle, som ønsker at skabe en sydlandsk stemning.
Anbefales til: Etniske butikker, restauranter, hoteller eller ved shows.

Ved valg af musikpakke 2 (rettighedsfri musik)
SPECIELLE PROGRAMMER (Non copyright/rettighedsfri musik)
Ved årstider og temaer kan leveres specielle programmer så som Party, karneval, julemusik og lignende. None copyright speciale og
kundedesignede programmer laves efter aftale. Anbefales til: Alle der ønsker en specialdesignet stemning.

