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WPROWADZENIE
1 października 2020 roku odbyła się druga edycja kampanii społecznej
DZIEŃ POLSKIEJ MUZYKI mającej na celu promocję polskiej muzyki
i wsparcie lokalnego rynku muzycznego.
Realizacja kampanii nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie wszystkich
partnerów zaangażowanych w jej organizację. Skala tego
przedsięwzięcia przerosła nasze oczekiwania, bowiem już podczas
drugiej edycji wpisała się ona na stałe w kalendarz najważniejszych
wydarzeń muzycznych w Polsce.
W tym miejscu pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim
naszym partnerom zaangażowanym w realizację Dnia Polskiej Muzyki,
Artystom, rozgłośniom radiowym, telewizjom muzycznym, sklepom
muzycznym, bileteriom, serwisom streamingowym, dziennikarzom
i mediom wspierającym, firmom i organizacjom muzycznym oraz przede
wszystkim słuchaczom i fanom polskiej muzyki, bez których wsparcia
polska scena muzyczna i lokalny rynek nie mogłyby się rozwijać.
Przedkładamy Państwu podsumowanie kampanii DZIEŃ POLSKIEJ
MUZYKI 2020.
Zapraszamy do współpracy!
Fundacja EMPOWER POLAND
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IDEA KAMPANII
Kampania została zainicjowana 1 października 2019 roku przez Agencję Artistars
z ideą wsparcia polskiego rynku muzycznego. Rok 2019 był bardzo dobrym rokiem
dla polskiej i światowej branży muzycznej, bowiem był to kolejny rok z rzędu,
w którym zanotowano zwiększoną sprzedaż muzyki zarówno w Polsce jak i na całym
świecie. Wzrost na polskim rynku był jednak znacznie wolniejszy niż w krajach
zachodnich, czy nawet u naszych środkowo-europejskich sąsiadów.
Wydatki Polaków na muzykę oscylowały na poziomie ok. 8,14 zł rocznie per capita,
co w perspektywie najbliższych lat, mimo rosnącego rynku wewnętrznego, mogłoby
doprowadzić do pogłębienia marginalizacji polskiej sceny muzycznej na arenie
międzynarodowej. Stąd powstała idea zjednoczenia wszystkich aktywnych
uczestników rynku muzycznego – rozgłośni radiowych, telewizji muzycznych, firm
i organizacji muzycznych, Artystów oraz fanów - we wspólnej kampanii wspierającej
rozwoju rodzimego sektora muzyki.

Wg. raportu IFPI
wydatki Polaków na
muzykę w 2019 r.
wyniosły średnio
8,14 zł per capita
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1 października 2019 roku nic nie zwiastowało ogromnego kryzysu zarówno polskiej,
jak i światowej branży muzycznej i całej gospodarki jaki nastąpił w 2020 roku
w skutek pandemii koronawirusa. Zatem potrzeba organizacji kampanii w 2020 roku
była szczególna i diametralnie odmienna była też rola ostatniej edycji kampanii.
Z podobnym wyzwaniem mierzymy się także w 2021 roku, kiedy cały sektor muzyczny
wymaga wsparcia w odbudowie po kryzysie i jak najszybszym powrocie do kondycji
sprzed pandemii.

Druga edycja kampanii była
dedykowana wszystkim
pracownikom i firmom sektora
koncertowego, który został
dotknięty przez pandemię
koronawirusa najbardziej
boleśnie ze wszystkich
sektorów gospodarki.
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KAMPANIA W RADIU
I TELEWIZJACH MUZYCZNYCH
Główną osią kampanii jest promocja polskiej muzyki w rozgłośniach radiowych
i telewizjach muzycznych. Z każdym rokiem do kampanii przyłączają się kolejne
stacje. W 2020 roku w inicjatywie brało udział ponad 50 stacji radiowych i telewizji
muzycznych.

1
2
3
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TYLKO POLSKA MUZYKA

Punktem kulminacyjnym akcji jest wspólne pasmo radiowotelewizyjne, podczas którego 1 października stacje wspierające
kampanię od g. 10.00 do 11.00 grają przez całą godzinę TYLKO
POLSKĄ MUZYKĘ. W wybranych rozgłośniach to pasmo trwa dłużej.

Jeszcze więcej polskiej
muzyki!

Ponadto w Dniu Polskiej Muzyki poszczególne rozgłośnie prezentują
znacznie więcej polskiej muzyki niż zwykle – 1 października w
mediach dominuje polska muzyka.

Spotkania z Artystami

Tego dnia poza muzyką, na antenach radiowych można usłyszeć
także liczne wywiady z polskimi artystami, koncerty na żywo i inne
aktywności z udziałem polskich gwiazd.

Specjalne spoty i jingle
zapowiadające kampanię

Wybrane stacje radiowe i telewizyjne emitowały na swoich
antenach specjalne spoty promujące DZIEŃ POLSKIEJ MUZYKI.
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W drugiej edycji do największych ogólnopolskich stacji radiowych i telewizji
muzycznych, które wspierały akcję od samego początku dołączyło kilkadziesiąt
rozgłośni regionalnych i lokalnych, a także kolejne stacje telewizyjne. Do udziału
w kampanii zapraszamy wszystkie stacje radiowe i telewizje muzyczne w Polsce.
Poniżej prezentujemy stacje wspierające kampanię.

ROZGŁOŚNIE
OGÓLNOPOLSKIE

RMF FM, RADIO ZET, RADIO ESKA, RMF MAXXX, RMF CLASSIC, ESKA
ROCK, RADIO ZŁOTE PRZEBOJE, RADIO POGODA, ROCK RADIO,
RADIO WAWA

TELEWIZJE MUZYCZNE

ESKA TV, 4 FUN.TV, POLSAT MUSIC, MTV MUSIC POLSKA, 4 FUN
DANCE, 4 FUN KIDS

ROZGŁOŚNIE REGIONALNE
I LOKALNE

RADIO KOLOR, ROZGŁOŚNIE REGIONALNE POLSKIEGO RADIA
z grupy AUDYTORIUM 17 (m.in.: RADIO ŁÓDŹ, RADIO RZESZÓW,
RADIO BIAŁYSTOK i inne), RADIO NORDA FM, RADIO ONS NYSA,
RADIO CENTRUM KALISZ, MUZYCZNE RADIO, RADIO 90, GRA
WROCŁAW, GRA TORUŃ, RADIO ŚWINOUJŚCIE, RADIO JURA, POP
RADIO, RADIO FEST, RADIO KUJAWY, RADIO POZNAŃ, RADIO ŻNIN,
RADIO PŁOŃSK, RADIO VICTORIA MIĘDZY ŁODZIĄ
A WARSZAWĄ, RADIO HIT, RADIO ZIEMI WIELUŃSKIEJ i inne.
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DZIAŁANIA PARTNERÓW
MUZYCZNYCH
Bardzo ważnym elementem kampanii, mającym na celu zachęcenie słuchaczy do
realnego wsparcia polskiego sektora muzyki poprzez zakupy płyt polskich artystów,
biletów na koncerty lub abonamentów w serwisach streamingowych są specjalne
akcje promocyjne oferowane przez partnerów muzycznych kampanii. W gronie
partnerów akcji są największe firmy dystrybuujące muzykę i bilety na koncerty
w kraju.

SKLEPY
MUZYCZNE

Do kampanii po raz kolejny przyłączyła się
największa sieć salonów muzycznych w
kraju - Empik.

BILETERIE

W promocję kampanii zaangażowały się
największe bileterie:
eBilet.pl
Eventim
Ticketmaster
Going
Empik Bilety

SERWISY
STREAMINGOWE

Serwisy streamingowe wspierające kampanię:
Spotify
Tidal
Empik Music
YouTube Music
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WYBRANE DZIAŁANIA
EMPIKU
Empik włączył się w kampanię akcją TYdzień Polskiej Muzyki, rozszerzając aktywności
promocyjne na cały tydzień od 28.09 do 4.10.2020 r.
W salonach Empik na terenie całego kraju można było usłyszeć przez cały tydzień tylko
polską muzykę!
Klienci Empiku mogli skorzystać z promocji na zakup płyt CD, kaset i płyt winylowych
Empik zorganizował w Dniu Polskiej Muzyki wspólnie z wytwórnią Mystic oraz serwisem
Going spotkanie online z zespołem Luxtorpeda z okazji premiery nowej płyty
W magazynie Empiku „Tom Kultury” można było znaleźć obszerne informacje
o muzycznych promocjach czekających na klientów Empiku;
Na stronie empik.com przygotowano specjalną zakładkę poświęconą kampanii;
Pan Wojciech Mann przygotował specjalny podcast w serwisie Empik Music
Użytkownicy serwisu Empik Music otrzymali na swoje telefony komórkowe
powiadomienia o trwającej kampanii Dzień Polskiej Muzyki

WYBRANE DZIAŁANIA
SERWISÓW
STREAMINGOWYCH
W promocję polskiej muzyki w ramach DNIA POLSKIEJ MUZYKI włączyły się po raz kolejny serwisy
streamingowe. W drugiej edycji kampanii, ponownie wzięły udział serwisy Spotify i Tidal, do których dołączył
także polski serwis Empik Music. Kampanię wspierał także serwis YouTube.
Platformy Tidal oraz Empik Music przygotowały specjalne playlisty DZIEŃ POLSKIEJ MUZYKI oraz
powiadomienia o kampanii na telefon dla użytkowników serwisów.
W serwisie Spotify pod hasłem DZIEŃ POLSKIEJ MUZYKI można było znaleźć playlisty z polską muzyką.

WYBRANE DZIAŁANIA
BILETERII
Największe bileterie w kraju już po raz drugi wzięły udział w kampanii DNIA POLSKIEJ MUZYKI.
Bileterie włączyły się w komunikację kampanii za pośrednictwem swoich kanałów social mediowych,
stron internetowych, newsletterów i komunikatów prasowych oraz przygotowały niespodzianki dla
fanów.
Ticketmaster przygotował trwającą cały tydzień promocję na bilety na wybrane koncerty polskich
Artystów. Specjalne działania trwające także cały tydzień z okazji Dnia Polskiej Muzyki przygotowały
serwisy Going oraz Empik Bilety.
Eventim w Dniu Polskiej Muzyki zainaugurował kampanię promocyjną Jesień z Polską Muzyką oraz
przygotował konkursy, w których można było wygrać vouchery na bilety na koncerty.
Kampanię wspierały bileterie: eBilet.pl, Eventim, Ticketmaster, Going oraz Empik Bilety.

ARTYŚCI, FIRMY I ORGANIZACJE
MUZYCZNE WSPIERAJĄCE KAMPANIĘ
W kampanię silnie zaangażowały się także lokalne wydawnictwa i organizacje
muzyczne oraz przede wszystkim polscy Artyści. Artyści promowali DZIEŃ POLSKIEJ
MUZYKI na swoich profilach w mediach społecznościowych, a także udzielając się
aktywnie na antenach rozgłośni radiowych czy stacji telewizyjnych, gdzie mieli
okazję opowiedzieć o swojej pracy, powspominać ulubionych polskich wykonawców
czy podziękować fanom za wsparcie, jakie okazują Artystom poprzez kupowanie płyt,
chodzenie na koncerty i słuchanie polskiej muzyki w radiu, telewizji czy w serwisach
streamingowych.

ARTYŚCI

Kampanię wspierało kilkuset Artystów, twórców, dziennikarzy, youtuberów m.in.:
KATARZYNA NOSOWSKA, KAYAH, KRYSTYNA PROŃSKO, BAJM, PATRYCJA
MARKOWSKA,CLEO, KAMIL BEDNAREK, SARSA, VIKI GABOR, LANBERRY, DARIA
ZAWIAŁOW, KRZYSZTOF ZALEWSKI, ROKSANA WĘGIEL, TOMASZ ORGANEK,
SMOLASTY, MARINA, SKUBAS, GRUBSON, SMOLIK, GRZEGORZ SKAWIŃSKI i KOMBII,
GROMEE, RAFAŁ BRZOZOWSKI, ENEJ, BARBARA WROŃSKA, ANDRZEJ KRZYWY i DE
MONO, ARTUR ROJEK, GOLEC ORKIESTRA, NATALIA KUKULSKA, BARANOVSKI,
JÓZEFINA, STACHURSKY, LUXTORPEDA, NATALIA PRZYBYSZ, KASIA MOŚ, BLUE CAFE,
ANIKA DĄBROWSKA, DR MISIO, PECTUS, RENATA PRZEMYK, ANNA JURKSZTOWICZ,
VARIUS MANX, C-BOOL, TULIA, BLAUKA, ANIA RUSOWICZ, FILIP LATO, ALICJA
SZEMPLIŃSKA, BLOO CRANE, MATEUSZ GRĘDZIŃSKI, MARCIN MACIEJCZAK, DARIA
RECZEK, ZUZA JABŁOŃSKA, 4DREAMERS, KASIA LINS, TADEUSZ SEIBERT, NATALIA
ZASTĘPA, BARTEK KASZUBA, ADAM KUBERA, MAGDA BEREDA, RAFAŁ SZATAN i wielu,
wielu innych.

FIRMY I ORGANIZACJE
MUZYCZNE

Kampanię aktywnie wspierały także wytwórnie i wydawnictwa muzyczne, agencje
koncertowe oraz organizacje branżowe m.in. Izba Gospodarcza Menadżerów
Artystów Polskich.
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WYBRANE AKTYWNOŚCI ARTYSTÓW
I FIRM MUZYCZNYCH
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ARTYŚCI I FIRMY MUZYCZNE
WSPIERAJĄ DZIEŃ POLSKIEJ MUZYKI
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JAK FANI WSPIERALI
KAMPANIĘ?
W świętowanie DNIA POLSKIEJ MUZYKI włączyli się także fani polskiej muzyki
w całym kraju. Fani udostępniali w mediach społecznościowych zdjęcia swoich
kolekcji polskich płyt, udostępniali ulubione playlisty, wspominali koncerty za którymi
tęsknią oraz korzystali ze specjalnie przez nas przygotowanej na ten dzień nakładki
na zdjęcie profilowe.
Niektóre kawiarnie z okazji Dnia Polskiej Muzyki serwowały fanom polskiej muzyki
kawę i herbatę gratis:)

#DzieńPolskiejMuzyki
#PolishMusicDay
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KAMPANIA W MEDIACH
Kampania była obszernie relacjonowana w mediach tradycyjnych i internetowych.
Materiały o polskiej muzyce, artystach i problemach rynku muzycznego z okazji Dnia
Polskiej Muzyki publikowały media ogólnopolskie i lokalne. Poniżej prezentujemy
wybrane fragmenty publikacji.

DZIEŃ DOBRY TVN

Z okazji DNIA POLSKIEJ MUZYKI polscy Artyści - Pani Krystyna
Prońko, Tomasz Organek, Skubas oraz Smolasty opowiedzieli
w studiu Dzień Dobry TVN o swoich ulubionych polskich utworach,
a Tadeusz Seibert wykonał utwór Marka Grechuty "Dni których
jeszcze nie znamy".

FRYDERYKI

Nawiązań do DNIA POLSKIEJ MUZYKI nie zabrakło podczas gali
ogłoszenia laureatów FRYDERYKÓW, transmitowanej w TVN24,
Interii, Radiu ZET i na facebook'u Fryderyk Festival.

TELEEXPRESS

informacje o świętowaniu DNIA POLSKIEJ MUZYKI oraz o
ogłoszonych tego dnia laureatach Fryderyków ukazały się
w Teleexpresie na kanałach TVP, TVP INFO, TVP POLONIA.

WIADOMOŚCI

O trwającej kampanii i potrzebie wsparcia polskiego rynku
muzycznego wypowiadali się Artyści oraz dziennikarze muzyczni
w materiale przygotowanym przez TVP, który został wyemitowany
w Dniu Polskiej Muzyki w głównym wydaniu "Wiadomości" w TVP,
a także w wieczornych serwisach informacyjnych TVP INFO oraz
TVP POLONIA.
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FRYDERYKI W DZIEŃ POLSKIEJ MUZYKI
W 2020 roku w DNIU POLSKIEJ MUZYKI odbyła się także organizowane przez ZPAV
i Akademię Fonograficzną uroczysta gala ogłoszenia laureatów nagród muzycznych
przemysłu fonograficznego FRYDERYKI 2020. Gala, którą poprowadził Marcin Prokop
poprzedzona została panelem dyskusyjnym z udziałem osobistości polskiego rynku
muzycznego na temat aktualnej kondycji branży muzycznej.
Transmisję z FRYDERYKÓW 2020 można było śledzić na portalu tvn24.pl, interia.pl,
facebooku FRYDERYK FESTIWAL oraz w RADIU ZET. Nawiązania do DNIA POLSKIEJ
MUZYKI wybrzmiały zarówno podczas otwarcia gali przez Marcina Prokopa,
podczas panelu dyskusyjnego, podczas ogłaszania laureatów FRYDERYKÓW, m.in.
w słowach Katarzyny Nosowskiej oraz w licznych relacjach prasowych.

Fundacja EMPOWER POLAND - DZIEŃ POLSKIEJ MUZYKI 2020

KAMPANIA W MEDIACH
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KAMPANIA W MEDIACH
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DZIĘKUJEMY!
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom i organizacjom wspierającym
kampanię DZIEŃ POLSKIEJ MUZYKI. Mamy nadzieję, że także dzięki Państwa
wsparciu i zaangażowaniu, to święto polskiej muzyki, podczas którego oddajemy
szacunek polskim Twórcom i Artystom w niedługim czasie przyczyni się także do
istotnego wzrostu wartości polskiego rynku muzycznego.
Szczególnie podziękowania adresujemy do przedstawicieli rozgłośni radiowych
i telewizyjnych uczestniczących w kampanii, firm muzycznych, organizacji
branżowych oraz Artystów i Twórców, dzięki którym możemy świętować ten dzień.

1 PAŹDZIERNIKA
DZIEŃ POLSKIEJ MUZYKI
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Kontakt
Fundacja Empower Poland
e-mail:
info@empowerpoland.pl
info@dzienpolskiejmuzyki.pl
tel. 604 524 925
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