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Me DjOnlinella
Uskomme, että sinä haluat vaikuttaa positiivisesti asiakkaidesi mielialaan 
aina kun he vierailevat yrityksesi tiloissa.

Musiikin ja median asiantuntijoina ja partnerinanne me haluamme:

Luoda juuri sinun yrityksesi brändiin sopivan ainutlaatuisen tunnelman

Tavoittaa asiakkaanne tehokkaalla mainonnalla 

Varmistaa katkeamattoman ja monipuolisen viihdetarjonnan

Ottaa asiakkaasi tarpeet huomioon musiikkisisällön luomisessa

     Tuottaa sinulle kustannustehokkaan palvelun, joka kehittää kassavirtaasi 



Sinulle räätälöitävän oman radiokanavapalvelun!

Parantaa yleistä
asiakaskokemusta.

Kannustaa asiakkaitasi 
viihtymään pidempään 

liiketiloissasi

Tutustuttaa asiakkaasi 
palveluusi ja tuotteisiisi 

mainonnan avulla. 

Motivoi 
työntekijöitäsi

Olemme luoneet Yritysradion

DjOnline-yrityssradio on sinun tarpeisiisi sopiva ammattikäyttöön tarkoitettu musiikki- ja mediapalvelu, joka viihdyttää ja informoi asiakkaitasi.



DjOnline kartoittaa tarpeesi
ja tarjoaa yrityksellesi

Asiantuntemuksen ja infrastruktuurin oman yritysradiokanavan 
rakentamiseen.

Kattavan ja valikoidun musiikkikirjaston paikallista ja 
kansainvälistä musiikkia.

Nykyaikaisen teknologian, jonka avulla saat dynaamisten 
soittolistojen automatiikan käyttöösi. Näin valikoitu 
musiikkisisältö on aina täsmälleen sitä, mitä asiakastiloihisi 
tarvitset.



Ammattimaisen radionhallinnan 
välineet ja luovat palvelut sinun 
liiketilaasi sopivan kokonaisuuden 
rakentamiseen. 

Mahdollisuuden toteuttaa 
äänimainontaa musiikin ohella  .

Katkeamatonta viihdettä asiakkaille ja 
henkilökunnalle.

Mahdollistaa uuden tulovirran 
sponsorimyyntien kautta.

Mitä Yritysradio 
tarjoaa



Yritysradion ominaisuudet

Räätälöity ohjelmakartta

Ammattimaisesti muotoiltu ja 
räätälöity moderni 
FM-radioformaatin tyylinen 
ohjelmakartta mainoskatkoineen. 

Dynaamiset soittolistat

Patentoitu teknologia, joka 
mahdollistaa ainutlaatuisten 
musiikkityylien luomisen ja 
automaattisesti päivittyvät 
soittolistat. 

Laaja ja valikoitu  musiikkikirjasto

Asiantuntijoiden valikoima jatkuvasti 
täydentyvä älykäs musiikkitietokanta
.

DjOnline jukebox

Asiakkaasi voivat halutessaan 
osallistua musiikkivalintoihin .

Mainonnan nopeus

Mahdollisuus ajastaa 
tiedotteita ja mainontaa 
reaaliaikaisesti. 

Audiojärjestelmät

Tarvittaessa asiakastilojen 
audiosuunnittelu ja -laitteet. 

Mainonnan suunnittelu ja 
toteutus

Kokenut mainostuotantotiimi luo 
tarvittavat mainokset ja tiedotteet

Audiobrändäys

Yrityksen identiteetti toteutettuna 
äänen avulla.: Äänilogo, jinglet, 
ääniarkkitehtuuri yms

“Narrowcasting”

Radiosisällön jakelu määrättyihin 
kohteisiin ja tarvittaessa yrityksen 
nettisivuille. 



DjOnline on suomalainen taustamusiikkipalvelu ja 
meillä on lähes 20 vuoden kokemus ainutlaatuisen 
tunnelman luomisesta musiikin avulla erilaisiin 
liiketiloihin.

DjOnline on markkinoiden ainoa aidosti älykäs 
musiikkipalvelu - hyödynnämme palvelussamme 
tekoälyä, jonka avulla saat dynaamisten 
soittolistojen automatiikan käyttöösi. Näin valikoitu 
musiikkisisältö on aina täsmälleen sitä, mitä 
asiakastiloihisi tarvitset. 

Räätälöimme palvelun aina juuri sinun tarpeidesi ja 
toiveidesi mukaisesti, ja rakennamme sinulle 
personoidun musiikkisisällön luomaan 
ainutlaatuisen tunnelman asiakastiloihisi.

Meistä



OTA YHTEYTTÄ, OLEMME AINA SAATAVILLASI

PUHELIN
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