Interactieve Muziek Box
Doe Entertainment

De Interactieve Muziek Box is een prachtige vorm van
interactie tussen de gasten doormiddel van muziek.
Door verschillende elementen (bas, drum, vocalen,
melodie) op een interface te mixen is het voor iedereen
mogelijk om een unieke muziek beleving te ervaren.
Het interactieve muzieksysteem reageert op aanraking
van 40 afzonderlijke blokjes die ook vervangbaar zijn
door producten naar keuze. Met tien verschillende
samples per categorie, kunnen gasten kiezen welke
sounds met elkaar gemixt worden. De combinatie van
geluid, aanraking en visuele prikkels komen samen bij
het spelen met deze interactieve Muziek Box. De
muziek stijlen zijn makkelijk te variëren en iedereen kan
het. De Muziek box is voorzien van LED-verlichting die
in elke gewenste kleur afgesteld kan worden in lijn van
uw evenement, merk of thema.

Details
Soort Act

Doe Entertainment

Tijdsduur

4 uur (uitbreiding mogelijk in overleg).

Benodigdheden

220 volt

Begeleiding

1 deskundige begeleider

Geluid

Via hoogstaande kwaliteit koptelefoons (2
stuks) of via hoge kwaliteitspeakers van
het Bose soundsysteem. Optioneel
kunnen wij ook 10 draadloze koptelefoons
leveren.

Inclusief

De Interactieve Box wordt geleverd
inclusief Apple Computer, benodigde
software en een soundbank die bestaat uit
40 muziek-samples (0.30 seconde per
sample).

Entertainment Code:

Omschrijving:

DOE-2938-443

1 Interactieve Muziek box + begeleiding

Uw gasten of bezoekers zullen verbaasd zijn door deze
unieke beleving en er zal nog lang over worden
gesproken.
Meer info over Branding en Beurzen: (Zie pagina 2)
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Merk activatie / Branding:
Het is mogelijk om de interactieve Box compleet te
personaliseren of product branding toe te passen. De
Muziek box is voorzien van LED-verlichting die in elke
gewenste kleur afgesteld kan worden in lijn met de
merkwaarde. Het design van de buitenzijde kan volledig
op maat worden ontworpen. De controllers (muziekblokjes) kunnen tevens worden vervangen door uw
producten. Ook de blokjes zelf kunnen worden voorzien
van de gewenste communicatie.
Op Beurzen:
Met de Interactieve Muziek Box kunt u zichzelf
onderscheiden op de beursvloer en zorgen dat mensen
de tijd voor u nemen. Doordat de Muziek Box een ware
eye catcher is zal de aandacht van de beursbezoeker
naar uw stand uitgaan. Daarnaast wordt de aandacht
van de bezoeker ook langer vast gehouden bij uw stand
doordat de Box interactie realiseert. Dit biedt weer een
ideaal uitgangspunt om uw potentiële klant op een
ludieke en laagdrempelige manier aan te spreken. Het
effectieve klant contact tijdens uw beursdeelname gaat
daardoor omhoog.

Geluid:
De Muziek Box komt standaard met een kwalitatief
geluidssyteem. Het geluidsniveau is makkelijk te
doseren. Doormiddel van onze hoofdtelefoons kan er
zonder enige geluidsoverlast muziek gemaakt worden.
Deskundige Begeleiding:
Dit concept wordt van a-z voor u verzorgd. Bij de
Interactieve Muziek Box zal altijd 1 attente medewerker
gedurende het evenement aanwezig zijn.
Als er meerdere medewerkers geleverd moeten worden
kan dit uiteraard. De implementatie, op en-afbouw
wordt door de gastheer of vrouw uit handen genomen.
Gedurende het event worden uw gasten of bezoekers
begeleid tijdens hun kennismaking met de Interactieve
Muziek Box.
Uitbreidingen mogelijk (op aanvraag):
-Silent Disco - 10 draadloze Koptelefoons
-Branding rondom(Gepersonaliseerde wrap buitenkant)
-Branding blokken (Blokken vervangen producten)
-Foto Marketing (Polaroid camera foto maken).

Muziek in alle genres
Welke muziek past bij uw event of merk? Laat uw
klanten, gasten of relaties los gaan op House beats, ga
terug in de tijd met 90’s Hiphop of kies voor een Jazz
sound. Met de Interactieve Muziek Box is iedereen een
muzikant! Ook de muziek kan op maat worden
ontwikkeld.

www.primaentertainment.nl

Mail: info@primaentertainment.nl

Tel: 020-6003211

