
emberek / zene / helyek

Közösségi Zeneszolgáltatás 
Szórakozóhelyeknek 

venuevenuevenuevenue



Vendég = DJ = Vendég
Lojálisabb vendégek tovább
maradnak, többet költenek
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Mindent tud a zenéről
kiváló zenei bázis biztosítása, nem 
kell aggódni a zene miatt

Vonzza a figyelmet
közösségi (mobiltelefon, Facebook) 
felületek hatékony hirdetést biztosítanak a 
helynek, sőt továbbértékesíthetőek

Bevezető



Közösségi

mert, 

Vendég = DJ
DJ = vendég

•a vendégek mobiltelefonjukon

válogathatnak a számok és előadók közül

• szavazataik alapján a közös kedvecek

szólalnak meg

•a kedvenc zenék miatt jobban szórakoznak

lojálisabb vendégek, tovább maradnak,
többet költenek
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Zeneszolgáltatás

mert, 

Mindent tud 
a zenéről

•a hely imidzséhez illeszkedő zenei 

válogatást zenei szerkesztők biztosítják

•a vendégek abból válogatnak, ami passzol a 

márkához

•háttérzenei és buli profilok napszakonként, 

automatizálva 

nem kell CD-vel, MP3-mal bajlódni,
a legjobb zenék fognak szólni
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Rendezvényekre

mert, 

Vonzza a 
figyelmet

•a vendégek mobiltelefonjaikon és a 

kivetítőkön is figyelik a közösségi DJ

felületet

• saját Facebook oldalukra posztolnak a DJ-

zés közben

4/10

közösségi (mobiltelefon, Facebook) 
felületek hatékony hirdetést 
biztosítanak a helynek, sőt 
továbbértékesíthetőek



megváltoztatja a Zene szerepét a 
szórakozásban
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az Ön helyéről is beszélni fognak

a mobiltelefonjukkal

ez a 
hely

ba
ro
m
i 

jó

gyer-
tek

A Noispot Iphone és Android 
mobilalkalmazása

a hely nevével és logójával jelenik
meg a vendégek mobiltelefonján

nem kell többszázezer
forintot költeni saját

alkalmazás fejlesztésére
a vendégek saját Facebook
oldalukon reklámozzák a 

helyet barátaiknak, mikor a 
Noispotot használják.
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Megrendelés esetén

Élmény + Zene + Reklám
Fix csomag 

• Hirdetés a hely számára

• a felhasználók mobiltelefonján a hely logója és neve

• a kivetíthető felületen a hely bármely hirdetése

• a felhasználók saját Facebook oldalán a hely szöveges hirdetése

•Közösségi DJ rendszer: 

• dedikált célhardver biztosítása – lefagyás mentes

• installálás és 24/7 support

• Ingyenes flyereket adunk a használatról a vendégeknek 

•Zene

• 6 db célzott zenei csatorna (pl.:lounge, pop, underground)

• Jogtiszta zene, kiváló minőség

• Kontrol felület az üzletvezető számára – teljes irányítás
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Hogy működik 8/10

1.) A doboz csatlakoztatása
• internet
• áram
• hangkábel

2.) a kapott flyerek
kihelyezése

3.) a közösségi DJ
felület kivetítése 
(opcionális)

a zene már szól is

Telepítés

Promóció

Használat

4.) a vendégek letöltik 
az appot

5.) látják a következő
számokat

6.) szavaznak rájuk

7.) új előadót kérnek



Árak

Csomag bérleti díj :

15.000 Ft + áfa / hó

• a csomag nem tartalmaz hangosítást, internetet, és kivetítést

• minimum 6 hónapos szerződéskötés esetén
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Júniusi megrendelés esetén

az első három hónap féláron

Két hetes próbaidőszak



emberek / zene / helyek

Zsigó Dávid

noispot.com
david.zsigo@noispot.com

mobile: +36 30 427 95 68
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