
 

TIDAL 2016: Rok exkluzívnych vydaní  

NEW YORK, 27. decembra 2016 /PRNewswire/ -- Hudobníci tento rok experimentovali, 

prelomili mnohé bariéry a dosiahli ešte tesnejšie prepojenie so svojimi fanúšikmi. Hudobný 

priemysel urobil v roku 2016 obrovský posun vpred a globálna hudobná a zábavná platforma 

TIDAL bola na samom čele tohto pokroku. TIDAL poskytol umelcom platformu na prezentáciu 

kreativity a umenia bez hraníc.  

TIDAL v tomto roku vydal exkluzívne albumy ako Lemonade, ANTI a The Life Of Pablo 

a naživo odvysielal niektoré z najpôsobivejších podujatí roku vrátane premiéry módnej 

prehliadky Kanye Westa Yeezy Season 3 v Madison Square Garden v New York City a módnej 

show Rihanny s názvom Fenty X Puma z francúzskeho Paríža.  

TIDAL priniesol tieto ikonické predstavenia svojim predplatiteľom a fanúšikom naživo a okrem 

toho rozdal vstupenky na predstavenia Demi Lovatovej a Nick Jonasa, Bon Joviho, Ricka Rossa, 

Lauryn Hill a iných. Predplatitelia mali možnosť sledovať 39 živých prenosov a zúčastniť sa 

desiatok podujatí a festivalov na celom svete. TIDAL rozdal svojim predplatiteľom viac ako 

180 000 vstupeniek vrátane takých, ktoré ponúkajú intímne stretnutia s interpretmi ako Blood 

Orange, Usher, Juicy J, CNCO a inými.  

S 32 exkluzívnymi albumami, ktoré boli na tejto platforme sprístupnené v priebehu roku 2016 

je TIDAL jedinou streamovacou platformou, ktorá sa stala domovom pre také ikony ako Prince, 

JAY Z a Beyonce. Umelcom je sympatický záväzok spoločnosti TIDAL podporovať umelcov 

a ponúkať fanúšikom ich hudbu na báze zdieľania. Viac ako 45 hudobnými videami 

s exkluzivitou pre TIDAL v tomto roku prispeli umelci ako TIP, The Dead Weather, Damian 

Marley, Fat Joe, Vic Mensa a nová hviezda služby TIDAL Tabi Bonney. 

S cieľom umožniť spojenie umelcov a ich fanúšikov spôsobom, ktorý zachádza za hranice 

tradičných hudobných vystúpení a turné, podporil TIDAL vysielanie dokumentárnych filmov 

a programov zo zákulisia ponúkajúcich pohľad do tvorby albumov, hudby, videí, turné, atď. 

TIDAL vydal viac ako 91 videí umelcov ako je Rick Ross, Nick Jonas či 21 Savage. Okrem 

toho vydali umelci, celebrity, športovci a trendsetteri ako JAY Z, Jeremy Scott, June Ambrose, 

Angie Martinezová, Enrique Iglesias, Justise Winslow, Brett Eldredge, Solange, Rae Sremmurd 

a iní viac ako 150 playlistov výlučne pre TIDAL.  

TIDAL zostáva naďalej verný filantropickým snahám svojich umelcov a v minulom roku sa 

v tomto úsilí spojil s TIPom, Lil Waynom a inými pri zvyšovaní povedomia o rôznych 

organizáciách. Charitatívnymi koncertmi ako TIDAL X 1015 pomáha TIDAL umelcom vyjasniť 

kauzy a udalosti, ktoré sú pre mnohých dôležité. Uvedomuje si totiž svoju jedinečnú možnosť 

dosiahnuť globálny sociálny vplyv. 

O SLUŽBE TIDAL  



TIDAL je globálna platforma poskytujúca svojim fanúšikom zážitky a zábavu pochádzajúcu 

priamo od umelcov z celého sveta. Členovia TIDAL majú prístup k exkluzívnemu obsahu, ktorý 

priamo spája umelcov a fanúšikov niekoľkými spôsobmi. Táto služba ponúka hi-fi, CD kvalitu 

zvuku a videá vo vysokom rozlíšení, ako aj možnosť objavovať nových umelcov cez TIDAL 

Discovery spolu s jedinečnými zážitkami cez TIDAL X. TIDAL je dnes k dispozícii v 52 

krajinách a vo svojom repertoári má viac ako 42,5 miliónov piesní a približne 140 000 

vysokokvalitných videí. Viac informácií nájdete na: www.tidal.com. 

TIDAL môžete sledovať na http://facebook.com/tidal, http://twitter.com/tidalhifi a 

https://instagram.com/tidal/ 
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