
Het verschil maken? 
Muziek inspireert!



Ervaar
het verschil



In horeca gelegenheden is muziek bepalend voor de sfeer. De 
bezoeker van vandaag verwacht een totaal concept, waarin de 
complete beleving van geluid, licht, beeld en geur optimaal op 
elkaar is afgestemd.

Deze beleving moet worden doorgevoerd in de muziekkeuze, 
het juiste volume en gelijkmatige spreiding van het geluid. 
Een goed volume gaat hand in hand met een goede 
geluidsinstallatie. Belangrijk hierin is de juiste keuze van 
luidsprekers en de (berekende) plaatsing zodat de muziek 
overal, en op het juiste volume, goed te horen is. Dit zal 
bijdrage aan een hogere omzet en grotere klanttevredenheid.

Professionele audiosystemen hebben zich de afgelopen jaren 
sterk ontwikkeld. Goed geluid, eenvoudige bediening en betere 

geluidskwaliteit worden steeds betaalbaarder. Wij voorzien in 
deze behoefte en wij bieden door middel van onze uitgebreide 
kennis van producten, markten en toepassingen een 
totaaloplossing voor elk formaat en budget. Denk hierbij aan 
grote muzieksystemen, het afspelen van  achtergrondmuziek of 
een omroepsysteem.

AUDAC 
Wij werken alleen met gerenommeerde merken. AUDAC is een 
professioneel audiomerk uit België en dit familiebedrijf bestaat 
al 35 jaar. AUDAC biedt eenvoud in bediening én veelzijdigheid 
in mogelijkheden, een oplossingsgerichte denkwijze én oog 
voor design. Bedienbaar vanaf een PC of uw smart device. Het 
juiste merk voor de toekomst!

AUDIO-oplossingen die werken voor de Horeca!
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Kies voor de beste
audio oplossing



Studies wijzen uit dat sfeer en met name muziek een positieve 
invloed heeft op de omzet. Een ruime meerderheid van de 
bezoekers van een horecagelegenheid geeft aan zich meer op 
hun gemak te voelen als er muziek te horen is. Zij vinden dat 
dit bijdraagt aan een goede sfeer en genieten meer van een 
consumptie als de muziek aan staat. Het draagt bij aan een 
langer verblijf en zorgt dus voor extra omzet.

Muziek is een vast onderdeel van de uitstraling van uw bedrijf. 
Een goed ontworpen en uitgebalanceerd geluidssysteem, 
eventueel met visuele ondersteuning, zal zich op termijn volledig 
terugbetalen.

Onderzoeken van o.a. HUI Research wijzen uit dat door de 
juiste muziekkeuze – en de kwaliteit ervan – bezoekersaantallen 
zullen toenemen en daarmee de omzet stijgt. Slecht geluid of 
een verkeerd samengestelde afspeellijst die niet aansluit bij de 
merkbeleving van de horeca gelegenheid kan zelfs resulteren in 
een lagere omzet.
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Verhoog het rendement van uw bedrijf



Kies voor de
beste muziek



Just press play
bespaar tijd – geen expertise nodig – geen herhalingen

Hoe kom ik aan de juiste muziek?

Afspeellijsten maken is tijdrovend, vaak zijn ze voorspelbaar en 
niet verrassend. Voor bedrijven is er nu de perfecte oplossing: 
Soundtrack Your Brand streaming muziekservice.

Soundtrack Your Brand heeft de grootste catalogus van gelicen-
tieerde muziek voor openbare en commerciële ruimtes. Sound-
track biedt honderden kant-en-klare soundtracks gesorteerd 
op genre, sound of bedrijfstype en is volledig compatible met 
de apparatuur van AUDAC. Daarnaast biedt AUDAC meerdere 
mogelijkheden voor het afspelen van (internet)radio en vooraf 
ingesproken (reclame)boodschappen.

Soundtrack Your Brand biedt de volgende voordelen:

•   Beschikking over een oneindige afspeellijst

•   Plan muziek voor de verschillende momenten van de dag of 
week 

•   Beheer, bepaal en bestuur de muziek via een app op uw 
smartphone of tablet

•   Maak een eigen Soundtrack op basis van de favoriete afspeel-
lijst op Spotify

•   Creëer op basis van een aantal criteria de ideale afspeellijst 
die aansluit bij jouw bedrijf

De juiste muziek maakt het verschil



Kies voor de  
juiste merken



Noem ons gerust sfeermakers

Van audiosysteem en muziekservice naar verlichting tot beeld. 
Wij werken met vooraanstaande merken en hebben ons 
gespecialiseerd in het ontwerpen en creëren van sfeer in uw bedrijf.

Hierdoor bent u altijd verzekerd van de beste kwaliteit en 
betrouwbaarheid of het nu gaat om een veilige en afsluitbare kast 
met daarin gemonteerde apparatuur of brandveilige luidspreker en 
databekabeling. 

Aankoop of lease

Kies voor aanschaf van een installatie of maak gebruik van onze 
lease mogelijkheden waarbij iedere 5 jaar een nieuw up-to-date 
systeem tot de mogelijkheden behoort. Een leaseconstructie is 
ook ideaal indien u op termijn een systeem verder wilt uitbreiden.

Wij werken uitsluitend met vertrouwde en bewezen merken uit de  
audio- en video-industrie. Wij staan u over al deze producten 
graag te woord met het juiste advies en een passende aanbieding.

Merken die u verder helpen

Voor meer informatie kunt u kijken op: www.audac.nl • www.procab.be • www.caymon.be • www.optoma.nl



Kies voor de
beste installateur



De oplossing

Advies

Ontwerp

Assemblage

Maatwerk

Demonstratie



Gratis audio advies ontvangen?
Neem dan contact met ons op.

Edisonweg 22, 3291 CK STRIJEN
The Netherlands

T: +31 (0) 78 674 34 26
E: info@audiobizz.nl

W: www.audiobizz.eu


