טופס העדפות מוסיקה
עבור:
קוד

שע'

סג ון מוסיקאלי
מוסיקה ישראלית

1.1
1.2
1.21
1.3
1.4
1.5
1.8
1.9

אהבה עברית
להיטי רוק ישראלי
רוק ישראלי אלטר טיבי
פופ עברי רגוע
קלאסיקה ישראלית
עימות עבריות
היפ-הופ כחול-לבן
דיסקו ישראלי

2.1
2.11
2.2
2.3
2.5
2.61

Jazz & Blues
Classic Vocal Jazz
Modern Vocal Jazz
Instrumental Jazz
Instrumental & Vocal Blues
Latin Jazz
Groovy Acid Jazz
מוסיקה שחורה

3.1
3.2
3.3
3.4

Hip Hop & RAP
Soul & R&B
Funk & Grooves
Soft neo r&b
מוסיקת עולם
מוסיקת עולם מגוו ת
מוסיקה אירית
מוסיקה קוב ית
מוסיקה אוריי טאלית
מוסיקה צוע ית
טבר ה יוו ית
מוסיקה יוו ית  -רקע

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.61
4.62
מוסיקה אלקטרו ית
5.12
5.11
5.22
5.3
5.42
5.44
5.46
5.48
5.6
5.65

Future Chill
Flamenco Latin Chill
The Airport Lounge
Trip Hop
Chill House Sessions
Deep house
Deep house Hits & Remixes
NU Disco Nights
Dance Mix
Hi Energy Club Beats

קוד
5.8
5.9

שע'

סג ון מוסיקאלי

Club trance
Electro
ש ות ה '60
אסקימו לימון
להיטי רוק' 'רול

6.11
6.12
ש ות ה '70

בלדות '70
להיטי דיסקו

6.21
6.22
ש ות ה '80
6.31
6.33
6.4
7.1
7.2
8.0
9.11
9.12
9.21
9.22
9.41
9.42
10.0
12.1
13.0
14.0
15.0
15.1
15.2
15.3
16.0
16.1
16.2
17.0
17.1
17.2
17.3
18.0

בלדות '80
מסיבת '80
ש ות ה  – '90להיטי פופ
מוסיקת  M.T.Vקצבית
מוסיקת  M.T.Vרגועה
מוסיקה אי סטרומ טאלית
עימות הזהב
רוק קלאסי
קלאסיקות רוק  -קצבי
קלאסיקות רוק – בלדות
רוק אלט רטיבי
רוק אלטר טיבי – קצבי
רוק אלטר טיבי – בלדות
רוק עדכ י
רוק עכשווי – קצבי
רוק עכשווי  -בלדות
אהבה ורומ טיקה מכל הזמ ים
מוסיקה קלאסית מלודית
מוסיקת קא טרי
מוסיקת רגאיי
מוסיקה צרפתית
ש סו ים צרפתים
פופ צרפתי שקט
מוסיקת רחוב פריזאית
מוסיקה איטלקית
וסטלגיה ואהבה איטלקית
פופ איטלקי
מוסיקה לטי ית
בוסה ובה
פלמ קו
לטי ו סלסה
מוסיקת טיפוליםNew Age/
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*אספקת המוסיקה תעשה עד  14יום ממועד קבלת ההזמ ה במשרד ו.

י ון דיגיטל )צמ-יובל השקעות בע"מ( –פתרו ות חכמים למוסיקה בעסקים
ת.ד 6 .קרית או ו  ,55100טל'  ,1800-371800פקס'03-7362241 :
www.ynondigital.co.il

'שע

(שם החבילה )בא גלית
World & Chill Out Music
Quiet Soft Pop Music
Soft Hebrew music
Alternative Hebrew music
Hebrew cover versions
Double Standard
Italian Music & French Chansons
Classical Soft Music
A Woman Voice
A men voice
Rock Baladi
Baladi Women
Hipsters Collection
Easy Covers
Asian Lounge
Sweet 60' Ballads
Latin Chill Out & Latin Jazz
Salsa & Cuban Music (Upbeat)
Sixties Rock Bands
Mid Tempo All Times Pop Hits
Mid Tempo All Times Hebrew Hits
New Bossa
Reggaeton Party
Summer Cocktail
French Chansons & Modern Jazz
Jazz Covers
Love Songs
Reggae & Isreali Shanti Pop
Lion in Zion – Isreali Reggae
Soul & 70's Ballads
Oriental Music
Soul & Acid Jazz
American Retro
Lounge Grooves
The Accoustic Session
Foreplay
Hot Winter
Lounge & Soft Deep House
Rock Starters
Funk & Acid Jazz
Jazzy Lounge
Groovy Lounge
BRIT ROCK
Black Music
IBIZA Vibes
Da New Funky Sound
Rock N Roll Hits
70's Funk Party
70's Disco & Funk
House Music
Groove UP
Balkan Party
Hebrew Classics for Shabat

שם החבילה
שעת זריחה
עים בבוקר
עברי על הבוקר
קצת אחרת
כפולים–גרסאות כיסוי
דאבל סט דרט
אירופה הקט ה
התות שבקלסי
הקול ה שי
הקול הגברי
רוק בלאדי
שים בלאדי
היפסטרים
גרסאות כיסוי באיזי
לאו ג' אסייתי
בחזרה לתמימות
סייסטה מקומית
לטי ו טמפו
בקצב הסיקסטיז
 לועזי- פופ בצהרים
 עברי- פופ בצהרים
יו בוסה
מסיבת רגאטון
קוקטייל קיץ
ג'אז בפריז
ג'אז גרסאות כיסוי
אהבה ל צח
שא טי על החוף
רגאיי ציו י
ערב כחול עמוק
יחוחות אורי טאליים
שמה שחורה
רטרו אמריקאי
לאו ג' גרוובס
האוסף האקוסטי
משחק מקדים
חורף חם
1 פותחים ערב
רוק סטרטרס
2 פותחים ערב
'גאזי לאו ג
'גרובי לאו ג
רוק-בריט
עסק שחור
איביזה ווייבז
דה יו פא קי סאו ד
ת ו לי רוק' רול
70 – מסיבת פא ק ש ות ה
שיגעון המוסיקה
אוסף הבית
גרוב אפ
Balkan Party
קבלת שבת

 פתרו ות חכמים למוסיקה בעסקים- י ון דיגיטל
03-7362241 :' פקס,1800-371800 ' טל,55100  קרית או ו6 .ד.ת
www.ynondigital.co.il

קוד
.100
.110
.120
.122
.124
.126
.130
.140
.150
.155
.160
.161
.165
.170
.180
.200
.210
.230
.240
.250
.251
.260
.265
.270
.300
.305
.310
.320
.322
.330
.340
.350
.355
.360
.370
.380
.390
.400
.405
.410
.412
.414
.420
.430
.434
.436
.450
.455
.460
.470
.480
.490
.500

