
TIDAL 2016: Rok exkluzivit 

NEW YORK, 27. prosince 2016 /PRNewswire/ -- V letošním roce hudebníci experimentovali, prolomili 
bariéry a více se sblížili s fanoušky. Hudební průmysl se v roce 2016 rozvinul více než kdykoliv předtím a 
světová hudební a zábavní platforma TIDAL byla v popředí. TIDAL poskytlo umělcům platformu, na které 
mohou představit svou kreativitu a umění bez omezení. 

Interaktivní multimediální zprávu najdete zde: http://www.multivu.com/players/English/8011251-tidal-
2016-year-of-exclusives 

Platformě TIDAL se navzdory konkurenci podařilo nejen exkluzivně vydat alba jako Lemonade, ANTI a 
The Life Of Pablo, ale živě streamovala jedny z nejatraktivnějších událostí, včetně premiéry módní 
přehlídky Kanye West's Yeezy Season 3 v Madison Square Garden v New Yorku a módní přehlídky 
Rihanny, Fenty X Puma z Paříže ve Francii. 

Platforma TIDAL přinesla ikonická představení přímo předplatitelům a fanouškům prostřednictvím živých 
streamů a volných vstupenek od umělců Demi Lovato & Nick Jonas, Bon Jovi, Rick Ross, Lauryn Hill a 
dalších. Předplatitelé se mohli připojit na 39 živých streamů a zúčastnit se desítek událostí a 
festivalů na celém světě. Přes platformu TIDAL bylo rozdáno více než 180 000 vstupenek, z nichž 
některé umožňovaly předplatitelům osobní setkání a pozdravení umělců jako Blood Orange, Usher, Juicy 
J, CNCO a dalších. 

S 32 exkluzivními alby, které byly v roce 2016 na platformě k dispozici, je TIDAL jedinou streamingovou 
platformou, která nabízí alba ikon jako např. Prince, JAY Z a Beyonce. Umělce oslovuje závazek 
platformy podporovat umělce a poskytovat jejich hudbu fanouškům způsobem, kterým mělo být jejich 
umění předáváno. TIP, The Dead Weather, Damian Marley, Fat Joe, Vic Mensa a vzestupující hvězda 
platformy TIDAL Tabi Bonney přispěli k více než 45 hudebním videím, které byly v loňské roce 
exkluzivně uvedeny. 

Pro spojení umělců s jejich fanoušky způsoby, které jsou za hranicí standardních hudebních produkcí a 
turné, podporovala platforma TIDAL uvádění dokumentárních pořadů a obsah ze zákulisí, který 
zobrazoval náhled do tvorby alba, hudebního videa, turné atd. Od Ricka Rosse přes Nicka Jonase po 21 
Savage vydala platforma TIDAL více než 90 videí. Navíc umělci, celebrity, sportovci a tastemakeři jako 
JAY Z, Jeremy Scott, June Ambrose, Angie Martinez, Enrique Iglesias, Justise Winslow, Brett Eldredge, 
Solange, Rae Sremmurd a další vytvořili pro TIDAL exkluzivně více než 150 hudebních seznamů. 

TIDAL je nadále zavázáno podporovat dobročinné akce svých umělců a v loňském roce se spojilo s 
umělci TIP, Lil Wayne a dalšími, aby zvýšilo informovanost o jejich organizování. Pomocí charitativních 
koncertů jako TIDAL X 1015 pomáhá TIDAL umělcům upozornit na záležitosti a hnutí, která jsou pro ně 
nejdůležitější. Tato činnost má jedinečnou schopnost mít společenský dopadu v celosvětovém měřítku. 

O PLATFORMĚ TIDAL 
TIDAL je globální zážitková zábavní platforma vytvořená pro fanoušky přímo od umělců na celém světě. 
Členové platformy TIDAL se těší z exkluzivně ošetřeného obsahu, který přímo spojuje umělce s jejich 
fanoušky mnoha způsoby. Služba nabízí Hi-Fi CD kvalitu hudby, video s vysokým rozlišením, příležitost 
objevit nové umělce prostřednictvím TIDAL Discovery a jedinečné zážitky prostřednictvím TIDAL X. 
Služba TIDAL je k dispozici v 52 zemích, s katalogem s více než 42,5 miliony písní a více než 140 000 
videi vysoké kvality. Pro více informací navštivte internetové stránky www.tidal.com. 

Sledujte TIDAL na http://facebook.com/tidal, http://twitter.com/tidalhifi a https://instagram.com/tidal/ 
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KONTAKT: press@tidal.com  

 


