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EN ENDNU BEDRE
OPLEVELSE TIL GÆSTERNE I VIBY J
I Marts 2014 stod McDonald’s restauranten i
Viby J med en udfordring: Det eksisterende
højtalersystem virkede simpelthen ikke!
Derfor indhentede daværende konsulent for
restauranten Mikkel Wyrtz, tilbud på salg og
montering af en ny højtalerinstallation hos
forskellige udbydere.
Efter en live demonstration af udvalgte
Tannoy højtalerne valgte McDonald’s at takke
ja til tilbuddet fra Soundwise.

GOD LYD = BEDRE OPLEVELSE

Der skal være musik i restaurantens højtalere
og afspilningen af musikken skal være enkel
for de ansatte.
‘Man ligger ikke altid mærke til lyden i en
restaurant, men det gør en forskel i gæsternes samlede oplevelse, at lyden er god. Det
underbygger en god stemning og oplevelsen
af kvalitet. Samtidig er selve betjeningen blevet
mere simpel: Her er ingen knapper, blot en
iPad og den kender alle de ansatte’, siger Mikkel
Wyrtz og tilføjer - ‘Og så er løsningen ganske
enkelt rigtig flot!’

ER DET IKKE FRYGTELIG DYRT?

På trods af, at tilbuddet fra Soudwise var det
mest prisstærke af de efterspurgte, har kvaliteten af både højtalere og montage resulteret i
en lyd, der er 100% i orden.

Et tilbud tager altid udgangspunkt i den enkelte
restaurant, så løsningen bliver prisen værd. Tag
en snak Lars Thorsager fra Soundwise for at få
præciseret et prisniveau.

HVORDAN - ER DET BESVÆRLIGT?

Slet ikke! Kompetent og erfaren rådgivning fra
Soundwise og Tannoy gør processen smidig.
Restauranten i Viby J er blandt de større
restauranter og i 2 plan, hvilket giver lidt mere
arbejde end i en mindre restaurant. Installationen i Viby J tog en elektriker og en montør 2
dage. Hele løsningen kan skaleres og tilpasses
så det matcher budgettet. Fx vil restaurantens
egen vicevært i mange tilfælde kunne lave en
del af monteringen selv.

OPLEV FORSKELLEN VED EN BEDRE LYD

Du kan opleve den gode lyd på vores stand
her på KickOff messen, besøge restauranten i
Viby J eller få en live demonstration af højtalerne hos Soundwise.
Vil du gerne hører mere, om hvordan lyd kan give
gæsterne i din restaurant en bedre oplevelse,
så står vi klar både under efter messen, ligesom
Mikkel Wyrtz gerne fortæller om hans erfaringer.

Soundwise leverer lyd og lysproduktioner til
flere af McDonald’s livearrangementer.
Se mere på soundwise.dk

