
 

TIDAL 2016: Tahun yang Penuh Eksklusivitas  

NEW YORK, 27 Desember 2016 /PRNewswire/ -- Tahun ini banyak musisi bereksperimen dan 

terhubung dengan para penggemarnya lebih erat lagi. Industri musik telah berevolusi lebih jauh 

dari sebelumnya pada 2016 serta sarana musik dan hiburan, TIDAL berada pada garis terdepan. 

TIDAL menyediakan para seniman dengan sarana untuk memamerkan kreativitas dan seni tanpa 

batasan. 
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Lewat upaya menggebrak pasaran, TIDAL tak hanya merilis beberapa album secara eksklusif 

seperti Lemonade, ANTI dan The Life Of Pablo, namun menayangkan livestreamed dari beberapa 

ajang menarik termasuk pameran busana perdana Yeezy Season 3 dari Kanye West di Madison 

Square Garden, New York City, dan pameran busana Fenty X Puma dari Rihanna secara 

langsung dari Paris, Perancis. 

TIDAL mengusung beberapa pertunjukan terkemuka langsung kepada para pelanggan dan 

penggemar lewat livestreams dan bag-bagi tiket dari Demi Lovato & Nick Jonas, Bon Jovi, Rick 

Ross, Lauryn Hill dan banyak lagi. Para pelanggan bisa menyaksikan 39 livestreams dan 

menghadiri lusinan acara serta festival di seluruh dunia. Ada lebih dari 180.000 tiket 

dibagikan lewat TIDAL, termasuk acara pertemuan (meet and greet) bagi para pelanggan dengan 

para artis seperti Blood Orange, Usher, Juicy J, CNCO dan lain-lain. 

Lewat 32 album eksklusif tersedia di sarana tersebut sepanjang 2016, TIDAL menjadi satu-

satunya sarana streaming yang mewadahi berbagai album dari musisi terkenal Prince, JAY Z dan 

Beyonce. Sejumlah artis itu tertarik terhadap komitmen TIDAL dalam mendukung mereka dan 

menyediakan para penggemar dengan musik lewat cara yang dimaksudkan untuk berbagi. TIP, 

The Dead Weather, Damian Marley, Fat Joe, Vic Mensa dan artis TIDAL Rising Artist Tabi 

Bonney, berkontribusi terhadap lebih dari 45 video musik yang secara khusus dirilis sepanjang 

tahun. 

Guna menghubungkan para artis dengan para penggemar mereka lewat beberapa cara yang 

melampaui standar peluncuran karya musik dan tur, TIDAL mendukung peluncuran dokumenter 

dan sejumlah konten berisi adegan di balik layar, mengungkap sekilas pembuatan album, video 

musik, tur dan lain-lain. Dari Rick Ross hingga Nick Jonas dan 21 Savage, TIDAL merilis lebih 

dari 90 video. Selain itu, berbagai artis, selebritas, atlet dan tastemakers seperti JAY Z, Jeremy 

Scott, June Ambrose, Angie Martinez, Enrique Iglesias, Justise Winslow, Brett Eldredge, 

Solange, Rae Sremmurd dan lain sebagainya membuat lebih dari 150 playlist secara khusus 

untuk TIDAL. 

TIDAL terus berkomitmen mendukung banyak program amal dari sejumlah artis dan setahun 

terakhir telah bekerja sama dengan TIP, Lil Wayne dan lain-lain demi meningkatkan pengenalan 

terhadap beberapa lembaga. Dengan konser-konser amal seperti TIDAL X 1015, TIDAL 
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membantu para artis dalam mengangkat isu-isu dan gerakan tertentu yang berarti bagi mereka. 

TIDAL memiliki kemampuan istimewa dalam menghadirkan dampak sosial pada tingkat dunia. 

TENTANG TIDAL 

TIDAL merupakan sarana global, experiential, dan hiburan yang disuguhkan bagi para 

penggemar, secara langsung dari para artis di seluruh dunia. Para anggota TIDAL menikmati 

konten yang dikurasi secara khusus dan langsung menghubungkan para artis dengan para 

penggemar dalam berbagai cara. Layanan ini menawarkan musik high-fidelity dan mutu audio 

setingkat CD, video beresolusi tinggi. Hal-hal itu menjadi peluang menemukan sejumlah artis 

baru lewat program TIDAL RISING dan pengalaman istimewa lewat TIDAL X. TIDAL tersedia 

di lebih dari 52 negara, dengan lebih dari 42,5 juta katalog lagu dan 140.000 video bermutu 

tinggi. Untuk informasi lebih lanjut, mohon kunjungi  www.tidal.com. 

Ikuti TIDAL 

di http://facebook.com/tidal, http://twitter.com/tidalhifi dan https://instagram.com/tidal/ 
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