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WPROWADZENIE
1 października 2021 roku odbyła się trzecia edycja kampanii społecznej
DZIEŃ POLSKIEJ MUZYKI mającej na celu promocję polskiej muzyki
i wsparcie rozwoju lokalnego rynku muzycznego.
Kampania z roku na rok rośnie w siłę, co roku bierze w niej udział coraz
więcej rozgłośni radiowych, artystów oraz firm muzycznych. W tym roku
było to 67 stacji radowych i telewizji muzycznych, w tym także rozgłośnie
z zagranicy!
Dzień Polskiej Muzyki na stałe wpisał się w kalendarz kluczowych wydarzeń
polskiego rynku muzycznego, co nie byłoby możliwe bez wsparcia
wszystkich zaangażowanych w jej promocję podmiotów.
W tym miejscu pragniemy bardzo serdecznie podziękować
współorganizatorowi 3. edycji kampanii - Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS
za zaufanie, wsparcie i aktywne włączenie się w kampanię. Dziękujemy
także wszystkim naszym partnerom zaangażowanym w realizację Dnia
Polskiej Muzyki - artystom, rozgłośniom radiowym, telewizjom muzycznym,
sklepom muzycznym, bileteriom, serwisom streamingowym, dziennikarzom
i mediom wspierającym, a także 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
2021.
Zapraszamy do współpracy!
Fundacja EMPOWER POLAND
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HISTORIA I CEL
KAMPANII
Kampania została zainicjowana 1 października 2019 roku 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
wolniejszy niż w krajach zachodnich, czy nawet u naszych środkowo-europejskich
sąsiadów.
Stąd powstała idea zjednoczenia wszystkich aktywnych uczestników rynku muzycznego –
rozgłośni radiowych, telewizji muzycznych, firm i organizacji muzycznych, artystów oraz
fanów - we wspólnej kampanii wspierającej rozwój rodzimego sektora muzyki.
W 2020 r. wydatki Polaków na muzykę wzrosły o 1,3 zł i oscylowały na poziomie 9,82 zł
per capita rocznie, a wartość całego rynku fonograficznego była wyższa o 1%. Mimo to
dystans do naszych sąsiadów się zwiększa, a nasz lokalny rynek rośnie znacznie wolniej
niż w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (średnia wzrostu +13,5%), a także wolniej niż
średnia globalna (+7,4%) i europejska (+3,5%). Dane te wyraźnie pokazują, jak wiele
jeszcze mamy wspólnie do zrobienia i dlatego będziemy kontynuować kampanię Dzień
Polskiej Muzyki w kolejnych latach z jeszcze większą intensywnością!

Wg. raportu IFPI wydatki
Polaków na muzykę w
2020 r. wzrosły o 1% do
poziomu 9,82 zł rocznie
per capita
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Poprzez kampanię Dzień Polskiej Muzyki pragniemy:
- promować polską muzykę
- przypomnieć jakie wartości niesie muzyka dla rozwoju kultury naszego kraju
- uświadomić Polakom, że to od nich w dużej mierze zależy kondycja lokalnego rynku
muzycznego i możliwości, jakie stwarzamy artystom w promocji polskiej muzyki za
granicą;
- wesprzeć promocję polskiej muzyki za granicą, angażując w kampanię rozgłośnie
radiowe spoza Polski
- zilustrować jak istotne znaczenie dla rozwoju gospodarki ma branża muzyczna
- pokazać jak wiele możemy zrobić dla polskiej muzyki i kultury działając wspólnie
i łącząc potencjał wszystkich uczestników rynku muzycznego!
W kolejnych latach będziemy zabiegać o to, by w kampanii uczestniczyły wszystkie
stacje radiowe i media w Polsce i by rosło ich zaangażowanie w promocję polskiej
muzyki. Będziemy także starali się angażować w kampanię stacje radiowe z kolejnych
krajów, by Dzień Polskiej Muzyki w perspektywie kilku lat był celebrowany na całym
świecie. Ponadto planujemy rozwijać aktywności związane z promocją polskiej muzyki
w ramach kampanii także na gruncie społeczności lokalnych oraz aktywności
międzysektorowych.

Trzecią edycję kampanii promowało hasło
"Muzyka łączy - wszystkich". Przy okazji
kampanii chcieliśmy przypomnieć, że muzyka
jest wartością uniwersalną, jednoczącą ludzi
reprezentujących różne grupy społeczne,
towarzysząc nam w pięknych momentach
naszego życia oraz ułatwiając radzenie sobie
z przeciwnościami losu.
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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 2021 roku w inicjatywie brało udział 67 stacji radiowych i telewizji
muzycznych. W 3. edycji kampanii po raz pierwszy uczestniczyły także rozgłośnie
zagraniczne.

TYLKO POLSKA MUZYKA

Punktem kulminacyjnym akcji tradycyjnie jest wspólne pasmo
radiowo-telewizyjne, podczas którego 1 października stacje
wspierające kampanię od g. 10.00 do 11.00 grają przez całą
godzinę TYLKO POLSKĄ MUZYKĘ. W wielu rozgłośniach to pasmo
trwało dłużej.

Jeszcze więcej polskiej
muzyki!

Ponadto w Dniu Polskiej Muzyki poszczególne rozgłośnie
prezentowały znacznie więcej polskiej muzyki niż zwykle, wiele stacji
grało tego dnia polską muzykę przez cały dzień.

Spotkania z artystami

Tego dnia poza muzyką, na antenach radiowych można było 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 ponownie emitowały na
swoich antenach specjalne spoty promujące DZIEŃ POLSKIEJ
MUZYKI.
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W trzeciej edycji kampanii aktywnie wzięło udział 67 rozgłośni radiowych i telewizji
muzycznych w kraju i za granicą, w tym wszystkie największe stacje ogólnopolskie,
a także kilkadziesiąt rozgłośni regionalnych i lokalnych. W tym roku po raz pierwszy
kampania przekroczyła granice Polski na falach rozgłośni z Manchesteru, Los Angeles,
Chicago oraz Ibizy. Promocyjnie kampanię wspierały także ogólnopolskie stacje
informacyjne m.in. TVN, TVP3, Polskie Radio 24 oraz 4 rozgłośnie lokalne.
W sumie kampanię wspierały 74 stacje telewizyjne i radiowe.
Do udziału w kampanii zapraszamy wszystkie stacje radiowe i telewizje muzyczne. Poniżej
prezentujemy stacje wspierające kampanię w 2021 roku.

TELEWIZJE MUZYCZNE

ESKA TV, ESKA TV EKSTRA, POLSAT MUSIC, 4FUN.TV, 4FUN DANCE

ROZGŁOŚNIE RADIOWE

RMF FM, RADIO ZET, RADIO ESKA, RMF MAXXX, RMF Classic, ESKA ROCK,
RADIO ZŁOTE PRZEBOJE, ROCK RADIO, RADIO POGODA, ANTYRADIO,
CHILLIZET, JEDYNKA, DWÓJKA, TRÓJKA, CZWÓRKA, SuperNova, VOX FM,
RADIO GRA TORUŃ, RADIO GRA WROCŁAW, MELORADIO, RADIO KOLOR,
rozgłośnie regionalne Polskiego Radia z grupy AUDYTORIUM 17 (m.in.: RADIO
ŁÓDŹ, RADIO RZESZÓW, RADIO POZNAŃ, RADIO DLA CIEBIE, RADIO
KRAKÓW, POLSKIE RADIO BIAŁYSTOK, POLSKIE RADIO PIK, RADIO GDAŃSK,
RADIO WROCŁAW, RADIO KIELCE, RADIO LUBLIN, RADIO KOSZALIN, RADIO
OPOLE, RADIO OLSZTYN, RADIO KATOWICE), POP RADIO, RADIO PŁOŃSK,
RADIO CENTRUM, RADIO NORDA FM, MUZYCZNE RADIO, RADIO HIT, RADIO
ZIEMI WIELUŃSKIEJ, RADIO KUJAWY, RADIO REKORD, RADIO IMPULS, RADIO
SUDETY24, RADIO OSTROWIEC, RADIO WEEKEND, RADIO TRENDY, RADIO 5,
RADIO BAYER FM, NASZE RADIO, RADIO ŻNIN, RADIO SUPER FM, RADIO
VICTORIA MIĘDZY ŁODZIĄ A WARSZAWĄ, eM RADIO, RADIO BOGORIA

ROZGŁOŚNIE ZAGRANICZNE

DASH RADIO z LOS ANGELES, POLSKI FM z CHICAGO, TOP RADIO z
MANCHESTERU. Audycja z polską muzyką elektroniczną z DASH RADIO
retransmitowana była także w stacji eIBIZA z IBIZY oraz w stołecznym Radiu
Kampus.
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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 w kraju firmy dystrybuujące muzykę na nośnikach
fizycznych i w streamingu oraz bilety na koncerty.

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
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WYBRANE DZIAŁANIA
EMPIKU
Empik już po raz trzeci przyłączył się do kampanii Dzień Polskiej Muzyki. W tym roku aktywności
związane z promocją polskiej muzyki w kanałach Empiku trwały blisko dwa tygodnie od 29.09 do
12.10.2021 r.
1 października w salonach Empik na terenie całego kraju można było usłyszeć przez cały dzień tylko
polską muzykę!
Klienci Empiku mogli skorzystać z promocji na zakup płyt CD, kaset i płyt winylowych.
1 października Empik zorganizował w Dniu Polskiej Muzyki wspólnie z wytwórnią Fandango Records
oraz serwisem Going spotkanie online z Miuoshem z okazji premiery nowej płyty artysty.
W magazynie Empiku „Tom Kultury” można było znaleźć obszerne informacje
o muzycznych promocjach czekających na klientów Empiku z okazji akcji.
Na stronie empik.com przygotowano specjalną zakładkę poświęconą kampanii.
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 trzeciej edycji kampanii, ponownie wzięły udział serwisy Spotify,
TIDAL oraz Empik Music. Kampanię już po raz drugi wspierał także serwis YouTube Music.
W serwisie Spotify pod hasłem DZIEŃ POLSKIEJ MUZYKI można było znaleźć playlisty z polską
muzyką.
Platformy TIDAL po raz trzeci przygotował specjalną playlistę DZIEŃ POLSKIEJ MUZYKI.
Polskie playlisty promował tego dnia także serwis Empik Music. Użytkownicy serwisów TIDAL
oraz EMPIK MUSIC otrzymali także powiadomienia o kampanii oraz playliście na telefon.
Serwisy informowały także o Dniu Polskiej Muzyki za pośrednictwem social mediów.
O kampanii Dzień Polskiej Muzyki organizatorzy opowiadali także podczas
zorganizowanego przez YouTube Music on-line'owego spotkania dla branży muzycznej PL
Music Day.

WYBRANE DZIAŁANIA
SERWISÓW
STREAMINGOWYCH

WYBRANE DZIAŁANIA
BILETERII
Największe bileterie w kraju już po raz trzeci 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 konkursy, w których można było wygrać na bilety na koncerty
polskich artystów. Firma Eventim przygotowała dla fanów koncertów zniżki o wartości 10 zł przy
zakupie dwóch biletów na koncerty polskich artystów. Akcja trwała przez cały weekend od 1
do 3 października. Specjalne działania i konkursy promujące polską muzykę przygotowały
serwisy Going oraz Empik Bilety.
Kampanię wspierały bileterie: eBilet.pl, Eventim, Ticketmaster, Going oraz Empik Bilety.

STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
WSPÓŁORGANIZATOREM 3. EDYCJI
We współorganizację trzeciej edycji kampanii aktywnie zaangażowało się
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, dzięki czemu kampania mogła być kontynuowana
i poszerzona o nowe aktywności. Dzięki zaangażowaniu ZAiKS zwiększyła się
świadomość i rozpoznawalność Dnia Polskiej Muzyki - jako święta polskich twórców
i artystów, pośród kilkudziesięciu tysięcy członków ZAiKS, do których informacja
o kampanii dotarła do wszystkich członków tej największej organizacji zrzeszającej
twórców i dbającej o ochronę ich praw w Polsce, m.in. za pośrednictwem newslettera,
social mediów, strony internetowej czy kwartalnika ZAiKS.
28.09 wspólnie z ZAiKSem zorganizowana została konferencja prasowa kampanii
w klubie Praga Centrum, w ramach której przedstawiciele organizacji m.in. Miłosz
Bembinow, wiceprezes Stowarzyszenia oraz Tomek Lipiński, członek zarządu,
promowali ideę kampanii i przypominali m.in. o bogactwie polskiej muzyki oraz
wartościach, jakie z sobą niesie w licznych wywiadach radiowych oraz w ramach
panelu dyskusyjnego poświęconego aktualnej kondycji polskiego rynku muzycznego,
towarzyszącego konferencji prasowej.
Ponadto 1 października Tomek Lipiński, jako członek zarządu ZAiKS opowiadał także
o potrzebie promocji polskiej muzyki oraz dbania o naszą tożsamość kulturową
i integrację środowiska muzycznego w programie "Dzień Dobry TVN".
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KONFERENCJA PRASOWA
DZIEŃ POLSKIEJ MUZYKI
28 września w klubie Praga Centrum w Warszawie odbyła się konferencja prasowa,
będąca okazją do opowiedzenia mediom o założeniach 3. edycji kampanii, a także do
rozmowy o aktualnej kondycji polskiego rynku muzycznego.
Konferencja była połączona z panelem dyskusyjnym z udziałem przedstawicieli kluczowych
segmentów rynku muzycznego: wydawniczego, streamingowego, koncertowego oraz
ochorny praw autorskich. W panelu poprowadzonym przez Tamarę Kamińską, dyrektorkę
Music Export Poland wzięli udział: Anna Ceynowa, Prezes Fundacji EMPOWER POLAND,
organizatora kampanii; Miłosz Bembinow, Wiceprezes Stowarzyszenia Autorów ZAIKS,
współorganizatora 3. edycji kampanii; Tomek Lipińki, artysta, członek zarządu
Stowarzyszenia Autorów ZAIKS; Marek Laskowski, klub Progresja, członek zarządu SOIAR;
Daniel Kuśmierzak, A&R Kayax; Wiesław Haniak, Head of Business & Partnerships,
Independent Digital; Bartosz Troński, eBilet.pl. Panel jest dostępny na profilu Dzień Polskiej
Muzyki na facebooku.

#DzieńPolskiejMuzyki

Dzień Polskiej Muzyki to przede wszystkim święto artystów, więc na konferencji nie mogło
ich zabraknąć. Obok panelistów, Miłosza Bembinowa i Tomka Lipińskiego w konferencji
wzięli udział m.in. Arek Kłusowski, Lanberry, zespół The Boogie Town, Kuba Szmajkowski,
a także autor tekstów Rafał Bryndal.

DZIEŃ POLSKIEJ MUZYKI 2021

ARTYŚCI I FIRMY MUZYCZNE
WSPIERAJĄ KAMPANIĘ
Dzień Polskiej Muzyki to święto polskich twórców i artystów. Artyści i twórcy już po raz
trzeci licznie zaangażowali się we wsparcie kampanii. Artyści promowali DZIEŃ
POLSKIEJ MUZYKI na swoich profilach w mediach społecznościowych, a także
uczestnicząc w konferencji prasowej kampanii oraz udzielając się aktywnie na
antenach rozgłośni radiowych czy stacji telewizyjnych, gdzie mieli okazję opowiedzieć
o swojej muzyce 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 po raz kolejny wspierało kilkuset artystów, twórców, dziennikarzy, m.in.:
KAYAH, URSZULA DUDZIAK, PATRYCJA MARKOWSKA, KAMIL BEDNAREK, SARSA,
LANBERRY, KRZYSZTOF ZALEWSKI, MROZU, SKUBAS, GRUBSON, SMOLIK, PIOTR
KUPICHA I FEEL, GROMEE, RAFAŁ BRZOZOWSKI, ENEJ, MAREK KOŚCIKIEWICZ, AREK
KŁUSOWSKI, GOLEC UORKIESTRA, NATALIA KUKULSKA, ŁUKASZ ZAGROBELNY, ANIA
KARWAN, JÓZEFINA, MIUOSH, PAULINA PRZYBYSZ, NOVIKA, BLUE CAFE, C-BOOL,
MARO MUSIC, WANDA KWIETNIEWSKA, NUMER RAZ, WdoWA, MARCIN SÓJKA,
HALINA MŁYNKOVA, TOMEK LIPIŃSKI, MIECZYSŁAW JURECKI Z BUDKI SUFLERA,
NATALIA GROSIAK, TRIBBS, THE BOOGIE TOWN, PAULA, TADEUSZ SEIBERT, KUBA
SZMAJKOWSKI, NASTROJE, PTAKOVA, CHŁODNO, MAJKA JEŻOWSKA, KATARZYNA
NOSOWSKA, KASIA STANKIEWICZ I VARIUS MANX, IRA, KOMBII, DE MONO, MARCIN
PROKOP i DOROTA WELLMAN, DAMIAN MICHAŁOWSKI, orkiestra AUKSO i wielu,
wielu innych!

FIRMY MUZYCZNE
I INSTYTUCJE KULTURY

Kampanię aktywnie wspierały w mediach społecznościowych także największe
wytwórnie muzyczne w kraju oraz niezależni wydawcy i producenci muzyczni,
dystrybutorzy cyfrowi, promotorzy i agencje koncertowe, organizacje branżowe,
kluby muzyczne, a także lokalne domy kultury i instytucje muzyczne.
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WYBRANE AKTYWNOŚCI ARTYSTÓW

Instagram Dzień Polskiej Muzyki - artyści zachęcają do
świętowania Dnia Polskiej Muzyki
DZIEŃ POLSKIEJ MUZYKI 2021

WYBRANE AKTYWNOŚCI
FIRM MUZYCZNYCH
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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 czy ulubione piosenki i artystów.
W świętowanie Dnia Polskiej Muzyki włączyli się także lokalni przedsiębiorcy,
kawiarnie, restauratorzy czy browarnicy wznoszący toast za polską muzykę:)

#DzieńPolskiejMuzyki
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DZIAŁANIA OUTDOOROWE
W tym roku po raz pierwszy kampania Dzień Polskiej Muzyki była promowana
w przestrzeni publicznej na outdoorowych nośnikach digitalowych i tradycyjnych.
Kampania była wspierana w tym obszarze przez firmy Clear Channel oraz Euronet.
Wg wstępnych szacunków kampania wygenerowała 22 mln kontaktów na nośnikach
digitalowych w galeriach handlowych oraz na terenie miasta w Warszawie oraz 4,4
mln kontaktów w bankomatach wykorzystanych w kampanii.

Nośniki tradycyjne

Zapowiedź Dnia Polskiej Muzyki pojawiła się 14.09 i prezentowana była do 29.09 na
tradycyjnych bilboardach przy Sadyba Best Mall
i citylightach w centrum miasta w Warszawie.

CITY
DIGITALE

Kampania była promowana
także w okresie od 27.09 do
3.10 na 21 nośnikach
digitalowych w Warszawie tzw.
citylightach, na których spoty
kampanii zostały wyemitowane
88 200 razy.
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DZIAŁANIA OUTDOOROWE
GALERIE HANDLOWE

Spoty promujące kampanie były emitowane od 27.09 do 3.10 na nośnikach
digitalowych w największych galeriach handlowych w 8 miastach: Warszawie,
Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Gdyni i Gdańsku. Łącznie reklamę
kampanii wyemitowano 403 200 razy.

TOTEMY - DIGITALOWE
NOŚNIKI W GALERIACH

Spoty kampanii były prezentowane na 172
powierzchniach digitalowych wewnątrz galerii
handlowych. Łącznie wyemitowano na nich
spoty Dnia Polskiej Muzyki 393 120 razy.
Wg. szacunków w czasie trwania kampanii tym
kanałem wygenerowano ok. 18 mln kontaktów.
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DZIAŁANIA OUTDOOROWE
DIGITALE SPEKTAKULARNE

W kampanii wykorzystano cztery tzw. digitale
spektakularne. Dwa wewnątrz największej galerii
handlowej w Polsce - Arkadii oraz dwa tzw. wall'e
zewnętrzne w galerii Arkadia oraz Galerii Mokotów.
Łącznie na nośnikach spektakularnych spoty
wyemitowano 10080 razy. Wg. szacunków wall'e
wygenerowały ok. 4 mln kontaktów w ciągu trwania
kampanii.

BANKOMATY EURONETU

DZIEŃ POLSKIEJ MUZYKI poprzedzony był
reklamami statycznymi zapowiadającymi akcje od
20.09 do 1.10 na ekranach ponad 6000
bankomatów w całej Polsce (736 miejscowości).
W tym czasie z bankomatów skorzystano 4 437 622
razy (w tym przez 2 236 610 unikalnych
użytkowników kart). Komercyjna wartość kampanii:
ok. 117 256,8 zł.
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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 - wg. Instytutu
Monitorowania Mediów - 1963 razy. To ponad 3-krotnie więcej niż w poprzedniej
edycji kampanii (620 publikacji). Monitoring nie obejmował anten rozgłośni lokalnych
biorących udział w kampanii, ani telewizji muzycznych. Nie uwzględniał także postów
sponsorowanych, ani jingli emitowanych na antenach radiowych i telewizyjnych, m.in.
w stacjach 4fun.tv i 4fun Dance. Poniżej prezentujemy wybrane fragmenty publikacji.
Ww. publikacje dotarły do 18 273 741 osób. Wartość ekwiwalentu reklamowego
kampanii to 2,5 mln zł, czyli aż o 39% więcej niż przed rokiem (1,79 mln zł). Wraz z
działaniami outdoorowymi to ok. 2,75 mln zł (wzrost wartości kampanii o 52%).
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DZIĘKUJEMY!
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom i organizacjom wspierającym
kampanię DZIEŃ POLSKIEJ MUZYKI. Mamy nadzieję, że dzięki wspólnemu
zaangażowaniu wszystkich uczestniczących w kampanii podmiotów, 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 współorganizatora 3. edycji kampanii,
Stowarzyszenia Autorów ZAIKS oraz przedstawicieli rozgłośni radiowych
i telewizyjnych uczestniczących w kampanii, dzięki którym ta inicjatywa powstała i się
rozwija. Dziękujemy także wszystkim firmom muzycznym, organizacjom branżowych
oraz artystom i twórcom, dzięki którym możemy świętować ten dzień, a także
partnerom promocyjnym i merytorycznym Fundacji EMPOWER POLAND.

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