
Cộng đồng MetaVoice

blablaENM

Giới thiệu dịch vụ

Show�đề�cử! LIVE

Show

ai đó để nói chuyện với tôi?
cuộc sống hàng ngày
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Cộng đồng MetaVoice

Nơi tất cả giọng nói trên thế giới gặp gỡ qua những câu chuyện 

blabla!



Voice Connect Anyone,

Cộng đồng Live Audio, blabla
Bây giờ cộng đồng cũng được kết nối bằng giọng nói, 
giọng nói của chúng ta.

- Dịch vụ LiveAudio cho phép giao tiếp bằng giọng nói và chat, 

   ai cũng có thể tham gia. 

- Nền tảng LiveAudio cho phép kết nối với bất kỳ ai bằng giọng nói, 

   live audio ọi lúc, mọi nơi.  

- Có thể để lại hình ảnh, bài viết, oạn thu âm ngắn trên bảng fan. 



Cộng đồng Audio hình 
thức mở (Live)

Không thấy nhau mà gặp nhau bằng giọng nói! 

Show
Cùng thực hiện tại nhà, hay khi di chuyển trên xe ~
- Ai cũng có thể tạo nên một bài phát thanh dễ dàng và trò chuyện với bạn bè blabla. 

- Bạn đang đi làm, đi học về, hay tập thể dục? Hãy vừa nghe và tiếp tục làm việc nhé. 

- Khoảnh khắc trở nên vui vẻ, thích! Ủng hộ Cookie.

ai đó để nói chuyện với tôi?
cuộc sống hàng ngày

#câu chuyện   #bạn bè   #Cuộc hội thoại
Host

jjunho512(wonyeop102)

Hôm nay giọng nói của bạn tốt hơn

jjunho512(wonyeop102)

Hôm nay giọng nói của bạn tốt hơn

Quý�ông(wo243)

Tôi đập thình thịch
Manager

Quý�ông(wo243)

Tôi đập thình thịch
Manager

Grill(hana987)

Tôi có thể yêu cầu một bài hát?

Grill(hana987)

Tôi có thể yêu cầu một bài hát?

câu chuyện(wo243)
Nó sẽ được phát sóng vào ngày mai. 
Host

câu chuyện(wo243)
Nó sẽ được phát sóng vào ngày mai. 
Host

sắc đẹp, vẻ đẹp(ahn001)

Giữ gìn sức khoẻ~

những�người�xem(bts2020)

Chúc một ngày tốt lành
Fan

những�người�xem(bts2020)

Chúc một ngày tốt lành
Fan

20,500 568



Cộng đồng Audio hình thức mời 
tham gia (Live)

Chúng ta hãy tụ họp lại! 

Party
Trò chuyện thỏa thích với những người 
bạn có sự quan tâm giống nhau!
- Ai cũng có thể tạo nên cộng đồng audio, và mời bạn bè. 

- 1-5 chủ nhà sẽ tạo nên cộng đồng và có thể mời bạn bè hoặc người quen. 

- Có thể tặng Cookie(vật phẩm ủng hộ) để thể hiện sự yêu thích với chủ nhà và các 

   thành viên trong nhóm.

20,500 568 Mời

tình yêu mới bươm bướmđồ chiên best www

chúng ta hãy ăn thịt gà cùng nhau
Gà�Mania

#tiền dư   #Thịt gà    #đồ chiên   
Host

jjunho512(wonyeop102)

Hôm nay giọng nói của bạn tốt hơn

jjunho512(wonyeop102)

Hôm nay giọng nói của bạn tốt hơn

Quý�ông(wo243)

Tôi đập thình thịch
Manager

Grill(hana987)

Tôi có thể yêu cầu một bài hát?

câu chuyện(wo243)

Nó sẽ được phát sóng vào ngày mai. 
Host

sắc đẹp, vẻ đẹp(ahn001)

Giữ gìn sức khoẻ~

những�người�xem(bts2020)

Chúc một ngày tốt lành
Fan

những�người�xem(bts2020)

Chúc một ngày tốt lành
Fan



Nội dung ngắn nhưng mạnh mẽ của riêng bạn! 

Mini
Hãy để lại những khoảnh khắc không muốn bỏ lỡ.
Khoảnh khắc muốn để lại trong blashow,  

nội dung ngắn nhưng mạnh mẽ của riêng bạn! 

Có thể nghe lại khoảnh khắc ấy bất cứ lúc nào. 

Tận tưởng mọi khoảnh khắc của blabla! 

커피를�좋아하는�사람들의�커피�수다수다방�[1]

일상���#바리스타��#커피더쿠��#카페주인장

바리스타킹왕

45"

2,562205

연관�블라짤

45" 45" 45"

자동재생 ONCộng đồng âm thanh short form



Partners
Đây là những công ty đối tác tạo ra giá trị cao nhất cùng với blablaENM



Địa chỉ : 3F, Tòa nhà Gangnam 396  
đường Seocho quận Seocho, Seoul 
blabla@spotlight101.kr 
vn.blabla.audio / vi.blablaenm.com 



커뮤니티형�라디오

Nơi tất cả giọng nói trên thế giới gặp gỡ qua những câu chuyện

blablaENM


