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                                                                     Radio & Medie Promovering  
 

• Pressemateriale. 

 

HEAR US MUSIC gennemgår solist/bands pressemateriale og vender eventuelle forslag til ændringer 

med Solist/Band, for endelig godkendelse. 

 

• Promovering. 

 

HEAR US HEAR US MUSIC promoverer “New Releases” til en bred vifte af radiostationer og skrivende 

medier i Ind-og udland.  

Solist/band vil løbende blive informeret om radioafspilning og omtale som HEAR US MUSIC bliver 

bekendt med. Vi anvender WARM og følger nummeret løbende i en måned. Efter den første måned 

forbeholder vi os stadig retten til at promovere nummeret når/hvis muligheden byder sig. 

 

 

 

 

• Promovering generelt. 

 

Den bedste promovering opnås når nummeret sendes ud et par dage før den egentlige ” 

Release” dato. Promovering til skrivende presse skal ske senest en uge efter udgivelse, da der ellers er 

mange medier der ikke vil bringe det.  

 

 

Kontakt os gerne for yderlige informationer via mail til hearusmusic@mail.dk 

 

Se forslag til pressemateriale herunder! 
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   Pressemateriale 

 

Pressetekst: 

• Hvordan startede musikkarrieren 

• Hvilken genre spiller du/I –  

• Hvordan lyder du/I –  

• Hvem er din/jeres inspirationskilde(er).  

• Hvem er du/I 

• Hvad gør dig/jer unikke 

• Hvad er målet med det du/I laver 

• Vigtige samarbejdspartnere 

Lav en kort, relevant og interessant beskrivelse som muligt på omkring en halv side. Sørg 

for at de første par linjer i teksten rammer og fanger læseren. 

Skriv hvad eventuelle medier har skrevet/sagt om jer. 

 

Sørg for at have links til jeres musik og kun musik der er i høj kvalitet. 

Sørg for billeder i høj kvalitet gerne 5 stk. og gerne med og uden navn/logo og gerne billeder 

der viser hvem I er og hvad jeres musik er. (Husk navn på fotograf) 

Det anbefales af man laver en pressetekst på både dansk og engelsk, da vi promoverer 

både i Ind-og udland. 

 

Send det hele til os på mail til hearusmusic@mail.dk så kigger vi det igennem og sender 

eventuelle forslag til ændringer til jer for godkendelse. 
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