
 
TIDAL 2016 שנה של אקסקלוסיביות : 

, שברו מחסומים והתחברו עם המעריצים שלהם חוו כוכבי המוסיקההשנה,  -- /PRNewswire/ 2016לדצמבר  27ניו יורק, 
, הפלטפורמה הגלובלית של TIDAL -, ו2016בצורה אינטימית יותר. תעשיית המוסיקה התפתחה יותר מאי פעם בשנת 

את היצירתיות והאמנות  פגיןולהמספקת לאמנים פלטפורמה להציג  TIDALבחזית ההתפתחות הזו.  ובילהה ,מוסיקה ובידור
 שלהם ללא מגבלות.

TIDAL  אלבומים כמו  לתודעה בכך שהיא לא הסתפקה בפרסוםפרצהLemonade , ANTI ו-  The Life Of Pablo , אלא
הם הייתה הופעת הבכורה של העונה השלישית ידרה באינטרנט בשידור חי כמה מהאירועים המרשימים ביותר, שביניש גם

 Fenty X( במדיסון סקוור גרדן בניו יורק סיטי, ותצוגת האופנה Kanye Westשל קני ווסט ) Yeezyשל תצוגת האופנה 
Puma ז שבצרפת.של ריהאנה ישירות מפרי 

TIDAL  הביאה הופעות אגדיות ישירות למנויים ולמעריצים באמצעות שידורים חיים באינטרנט והענקת כרטיסים חינם
ואחרים. המנויים יכלו  Demi Lovato & Nick Jonas , Bon Jovi, Rick Ross ,Ms. Lauryn Hill להופעות של אמנים כמו

כרטיסים  180,000 -שידורים חיים באינטרנט ולהשתתף באלפי אירועים ופסטיבלים בכל רחבי העולם. יותר מ 39 -להיכנס ל
 ,Blood Orange , Usher, Juicy Jכללו מפגשים אינטימיים למנויים עם אמנים כמו , וTIDALבאמצעות  ניתנו במתנה

CNCO ,.ואחרים 

היא פלטפורמת הסטרימינג היחידה המארחת  TIDAL, 2016פלטפורמה במהלך בזמינים ים אקסקלוסיביים אלבומ 32עם 
בשל מחויבותה  TIDAL. האמנים נמשכים לפלטפורמה של Beyonce -ו  Prince, JAY Zאמנים אגדיים כמו של אלבומים 

 ,TIP, The Dead Weatherלתמוך באמנים ולספק למעריצים את המוסיקה שלהם באופן בו האמנים רוצים לשתף אותה. 
Damian Marley, Fat Joe ,Vic Mensa  והאמן העולה שלTIDAL ,Tabi Bonneyקליפים של  45 -יותר מ, תרמו ל

 במהלך השנה. באופן בלעדישהתפרסמו  מוסיקה

על מנת לקשר בין האמנים לבין המעריצים שלהם בדרכים המגיעות מעבר לאירועים הרגילים של סיבובי הופעות והשקות 
כדי לאפשר לצופים להציץ  ,מאחורי הקלעים על מה שקורהתמכה בפרסום של סרטים דוקומנטריים ותוכן  TIDALאלבומים, 
 Rick -מסרטוני מוסיקה,  90 -פרסמה יותר מ TIDALפעות ועוד. סיבובי הולבום, ולצפות בקליפים של מוסיקה, בהכנת הא

Ross  ל-  Nick Jonas 21  -ל Savage בנוסף, אמנים, מפורסמים, ספורטאים ומובילי מגמות כמו .JAY Z ,Jeremy 
Scott, June Ambrose ,Angie Martinez ,Enrique Iglesias, Justise Winslow ,Brett Eldredge , Solange, Rae 

Sremmurd  בלעדית עבור  רשימות שמע 150מעל ואחרים, יצרוTIDAL. 

TIDAL אמנים שלה, ובשנה שחלפה, היא הצטרפה ליבת לתמיכה ביוזמות פילנטרופיות עבור הממשיכה להיות מחו- TIP ,
Lil Wayne  ואחרים כדי להגביר את המודעות לארגונים. עם יוזמות צדקה כמוTIDAL X 1015 ,TIDAL  עזרה לאמנים

להסב את הזרקורים אל המטרות והתהליכים החשובים להם ביותר, מה שמעניק להם את היכולת הייחודית להשפיע על 
 נושאים חברתיים ברמה העולמית.

 TIDALאודות 
TIDAL מביאה אליהם ישירות את האמנים האהובים עליהם והמיועדת למעריצים,  תהיא פלטפורמת בידור גלובלית וחווייתי

נהנים מתוכן שנבחר וחובר במיוחד בשבילם, המחבר את אמנים ישירות עם המעריצים  TIDALבכל העולם. המנויים של 
, הזדמנות HD(, סרטוני וידיאו CD ברמתשלהם בדרכים רבות. השירות מציע מוסיקה ברמת איכות מדויקת וגבוהה מאד )

 52 -זמינה ביותר מ TIDAL X .TIDALוחוויות יחידות במינן באמצעות  TIDAL Risingים חדשים באמצעות לגלות אמנ
סרטוני וידיאו איכותיים. ניתן למצוא מידע נוסף באתר  140,000 -מיליון שירים ו 42.5 -מדינות, והקטלוג שלה מכיל יותר מ

w.tidal.comww. 

  http://facebook.com/tidal, http://twitter.com/tidalhifiברשתות החברתיות  TIDALעקבו אחרי
  /https://instagram.com/tidal-ו

 

  http://photos.prnewswire.com/prnh/20150904/263788LOGO -לוגו 
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