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Aan de basis van het DJ Power-concept staat een
digitaal serviceplatform. Dit is een enorme hoe-
veelheid computers die in de zeer beveiligde
omgeving staat van het van de kentekenregistra-
tie bekende Rai Data Center. Hier worden onder
meer muziekdata als tracks en hoesafbeeldingen
opgeslagen. Deze data kunnen vervolgens ten
behoeve van diverse diensten ontsloten worden.
Winkeliers zullen met name geïnteresseerd zijn
in de muziekkiosken, die het consumenten
mogelijk moeten maken tracks te beluisteren en
te selecteren om daarmee hun eigen verzamel-
cd samen te stellen. Deze kan vervolgens ter
plekke gebrand worden, maar de mogelijkheid
bestaat ook de cd centraal te laten branden en
vervolgens op te sturen naar thuisadres of win-
kel. Die laatste optie zou natuurlijk de voorkeur
moeten hebben, omdat die tweemaal voor ‘traf-
fic’ zorgt. Precies ditzelfde concept biedt DJ
Power Media onder de noemer Whitelabel ook
aan als internetservice. Hiermee mikt het bedrijf
op retailers met een eigen website, portals, enzo-
voort. Ook kan het brandprincipe worden inge-
zet als mediaonafhankelijke dienst. Hierbij valt
te denken aan een advertentie in een krant met
de oproep ‘kies tien nummers uit de onderstaan-
de veertig’, waarna de cd centraal gebrand en
vervolgens thuisgestuurd wordt.

Tempo
Nu de producten en diensten operationeel zijn, is
DJ Power Media begonnen met het aannemen
van opdrachten.“De zuilen kennen een levertijd
van vier tot acht weken, mede afhankelijk van de
specifieke behoeften van de klanten”, aldus com-
mercieel directeur Clyde Tdlohreg. Dit betekent
dat in de loop van juli de eerste nieuwe appara-
ten geplaatst kunnen worden. Binnen een jaar
willen we 100 kiosken neerzetten. Om dat aantal
te halen, moeten ook de klanten het benodigde
tempo kunnen ontwikkelen.Wij hebben primair
gekozen voor het traditionele muziekkanaal, en
spreken onder andere ook met de NVGD en -
vanzelfsprekend - Free Record Shop om zo snel

mogelijk in de vier grote steden te beginnen.
Daarnaast praten we  met videotheken, biblio-
theken en grootwinkelbedrijven.”

Catalogus
Terugkijkend op de Free Record Shop-test in
Almere geeft Tdlohreg toe dat dit geen onver-
deeld succes was. “Er waren te weinig (2500,
red.) tracks beschikbaar.” Wetende dat een te
gering aanbod de slagingskansen beperkt, zegt
Tdlohreg te streven naar een catalogus van
600.000 tracks. Vooralsnog kan DJ Power reke-
nen op de muziek van onafhankelijke platen-
maatschappijen als Beggars Banquet en
Mute, verenigd in de Engelse Associa-
tion of Independent Music, maar ook
Nederlandse labels als Essential Dance,
Spinnin’ Records en Corazong, en de
oude K-Tel-catalogus. Een intentiever-
klaring van Vitaminic biedt DJ Power
Media bovendien toegang tot de Vitami-
nic-catalogus (zo’n 400.000 digitale
tracks van meer dan 90.000 artiesten
en 1.400 labels, red.). Met de grote vijf
platenmaatschappijen wordt nog onder-
handeld. Tdlohreg onderscheidt voor
met name independents en ‘mini-
majors’ een aantal voordelen van zijn
systeem. “Er wordt een marktplaats
gecreëerd voor hun product,waarbij wij
niet alleen een legaal, maar ook een
kwalitatief alternatief bieden voor downloads.
Wij zetten immers originele audiobestanden,
geen MP3’s, op dragers waarmee men al ver-
trouwd is: cd’s. Een groot voordeel ten opzichte
van downloads is bovendien dat cd’s bedrukt
kunnen worden met marketinguitingen. Tot slot
leveren wij een technisch platform dat voor indi-
viduele labels onbetaalbaar zou zijn.”

Klantgegevens
Zowel voor de repertoire-eigenaren als de b2b-
klanten van DJ Power Media is het interessant
dat dankzij deze techniek de mogelijkheid

bestaat klantgegevens te achterhalen. “Doordat
retailers hierdoor te weten komen wie nu eigen-
lijk precies hun klant is en welke muziek die
leuk vindt, kunnen zij het aan te bieden reper-
toire hierop aanpassen. Zo ontstaat een optimale
afstemming van vraag en aanbod. Door de enor-
me capaciteit van harde schijven kan dit aanbod
onbeperkt groot zijn, terwijl zo’n zuil nog geen
vierkante meter vloeroppervlak in beslag neemt.
De Music Power Kiosk kan ook als luisterpaal of
informatiebron dienen. Hij kan, behalve gege-
vens over te branden tracks, ook details ver-
strekken over de cd’s in de winkel. Dit alles stelt
de winkelier in staat in te spelen op de behoefte
van zijn klant; een funshopper met een grillig en
impulsief karakter.”

Additionele omzet
DJ Power Media streeft ernaar dat het materiaal
dat consumenten via de kiosk aangeboden krij-
gen, een aanvulling is op het fysiek in de winkel

aanwezige repertoire. “Wij beogen de winke-
liers additionele omzet te verschaffen”, aldus
Tdlohreg. “Retailers kunnen kiezen uit drie ver-
schillende muziekkiosken, waarbij de leaseprijs
varieert van ¤295,- tot ¤895,- per maand. Het
verschil tussen de diverse modellen bestaat uit
de grootte van de branders. Gecombineerd met
het feit dat in de prijsstelling van de te branden
tracks (die consumenten ¤1,45 per stuk gaan
kosten) uitgegaan is van de gangbare marge,
betekent dit dat een winkelier zo’n kiosk ‘eruit
heeft’ wanneer er twee tot zes cd’s per dag mee
gebrand worden.”

Brandzuil levert additionele omzet

“Break-even vanaf twee
gebrande cd’s per dag”

Anderhalf jaar geleden participeerde DJ Power Media in het brandconcept van
Free Record Shop. Nu is het concept klaar voor een brede introductie in de
markt. Werd anderhalf jaar geleden in een Muziek en Beeld-artikel over dit
onderwerp nog over sciencefiction gesproken, anno 2002 is cd-on-demand
werkelijkheid.

DJ Power

Door Werner Schlosser

De brandzuil van DJ Power, met links cco Clyde Tdlohreg en

rechts ceo Gaby Kroon
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