
촉촉한 감성에 퐁당 빠질 시간! 절대 안웃을 자신 있음 드루와~ 왜 계속

추천�블라쇼! LIVE

블라쇼

오늘은 일단 연습 모드.  
아무나 참여 가능!

블라힙합킹
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Cộng đồng Live Audio

blablaENM

Giới thiệu dịch vụ



Raise your Voice

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.

오늘은 일단 연습 모드 아무나 참여가능
일상

#힙합덕후  #자유로운영혼   #힙합생존자   Host

나비야나비야(won1022)
오늘 따라 목소리가 더 좋으세유~~

젠틀맨(wov2643)
아...심쿵심쿵 ㅎㅎ

Manager

손예쁨(han9187)
헐...이렇게 열심히 연습하기 
있기없기~~!!

힙합블라킹(one9872)
오늘은 한시간만 집중해서 한번 해볼게요~!
Host

날이면날마다(ahn0301)
코로나 조심하세요~ 블라킹님 라뷰 ^^

여름이야(sum2323)
와! 이렇게 열심히 연습하시는걸 보니 저도...

찰리브라운(brownbobbi)
오우야~~!

홍대앞(b00bo77)
바로 이거야~ 텐션업업업!!

강남힙합맨(bws2020)
내일 학교 가나염?

힙합의세계(abc2020)
어제보다 더 달콤한 하루되세요~
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 초대

새를사랑하는 나비야나비야힙합블라킹 조지나걸

치킨 치킨 ASMR 배틀
ASMR

#힙합덕후  #자유로운영혼   #힙합생존자   Host

나비야나비야(won1022)

닭은 오븐에 구운건 별로. 튀겨야 제맛! 

젠틀맨(wov2643)

자 이제 마스크맨 시작하시죠~~~!
Manager

손예쁨(han9187)
헐...이렇게 열심히 연습하기 
있기없기~~!!

이집이맛집(one9872)
저는 오늘 치킨 6마리 준비했습니다!! 크하하하

Host

날이면날마다(ahn0301)

악!! 오늘 야밤에 치맥 치맥 치맥이 진리

여름이야(sum2323)

치킨이 정말 진리다...ㅜㅜ 살은 내가 안찌고

찰리브라운(brownbobbi)
오우야~~!

달콤언니(abc2020)
와...다이어트 중인데 실패각이다!!

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 
 
Hàn Quốc www.blabla.audio



커뮤니티형 라디오

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

blablaENM


