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Start nowego portalu dla młodych zespołów –
RockMyBand.pl
Internet stanowi obecnie kopalnię młodych talentów i swego rodzaju trampolinę do sławy.
Zawrotna kariera Lily Allen czy Arctic Monkeys na stałe zmieniła oblicze branży muzycznej. Właśnie
ruszył RockMyBand.pl - nowy serwis przeznaczony dla polskich wykonawców.
Zdobywanie
sławy
przez
Internet to dzisiaj światowy
trend, stanowiący alternatywę
dla tradycyjnych dróg dotarcia
do odbiorców muzyki. Sied
pełni funkcję muzycznego
Hyde
Parku.
Młodzi
wykonawcy mogą w nim
prezentowad swoją twórczośd
bez
konieczności
wcześniejszego przypodobania
się wielkim koncernom muzycznym i mainstreamowym dziennikarzom branżowym. Wręcz
przeciwnie! Popularnośd zdobyta wśród internautów sprawia, że to topowe wytwórnie
i reprezentanci mediów starają się o względy internetowych gwiazd. Klasycznymi przykładami takiej
kariery jest chociażby popowa wokalistka Lily Allen czy indie rockowy zespół Arctic Monkeys. Portale
internetowe przyczyniają się do popularyzacji muzyki niezależnej, a artystom dają możliwośd
bezpośredniego dotarcia do odbiorców. Taka idea przyświeca też RockMyBand.pl, najnowszemu
serwisowi poświęconemu nowym wykonawcom na polskiej scenie muzycznej.
Każdego dnia w bazie serwisu RockMyBand.pl przybywa nowych zespołów i indywidualnych
wykonawców, którzy dynamicznie rozwijają swoje profile. Zaletą platformy jest otwartośd
na artystów reprezentujących każdy gatunek muzyczny i duża liczba funkcji w ramach konta. Oprócz
zamieszczania podstawowych informacji o działalności, muzycy mogą tam prezentowad swoje
utwory, wideoklipy i nagrania z koncertów oraz prowadzid bloga, na którym fani poznają kapele
i śledzą aktualności. Serwis oferuje także możliwośd bezpłatnego zamieszczania ogłoszeo muzycznych
w kilku kategoriach, m.in. na temat planowych występów, lokalizacji sal prób, ofert współpracy dla
muzyków przy nowym projekcie muzycznym czy chociażby udziału w jam session. Rejestracja
w systemie jest wyjątkowo szybka, dzięki możliwości użycia swojego konta w serwisach: Google,
Facebook, Flickr, Blogger, Yahoo! i Wordpress.
Platforma RockMyBand.pl to także nieocenione źródło świeżej muzyki dla melomanów
poszukujących nowych projektów wolnych od wpływów wielkich wytwórni muzycznych. Każdy
entuzjasta muzyki niezależnej może znaleźd najnowsze nowinki i zostad jednym z pierwszych
słuchaczy rodzących się gwiazd polskiej sceny muzycznej. Portal posiada również profile
w popularnych serwisach społecznościowych: Facebook, Youtube, Twitter, Myspace i Blip.
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