


Musikutveckling i Göteborg AB arbetar med att förse Göteborgs musik- 
och kulturliv med replokaler och utbildningslokaler för musik, studio, 
scen och dans. Standarden på våra lokaler är antagligen bland de bästa 
i västsverige.

Tillsammans med våra samarbetspartners strävar vi efter att utveckla vår 
verksamhet och erbjuda en attraktiv helhetslösning för våra hyresgäster. 

Många band vet inte hur de ska nå ut med sin musik. Digital marknadsföring är 
väldigt viktigt idag för att göra ett avtryck och synas. Vi har en målsättning att 
hjälpa våra band att sprida sin musik och hitta nya följare. Därför kan vi nu 
erbjuda våra hyresgäster hjälp med följande: 

-Musikdistribution 
-Elektroniskt presskit (EPK)
-Hemsida
-Grafisk design



-Musikdistribution: 
Många band och artister nyttjar Soundcloud och YouTube för att sprida 
sin musik.
Detta är ett välbeprövat sätt om man inte har ett skivbolag i ryggen. 
Vill man nå ut till de lite större digitala plattformarna (iTunes, Spotify, 
Apple Music, Amazon) behövs en aggregator. Vi laddar upp er musik 
(mot en avgift) genom aggregatorns system och de pushar sen ut musiken 
till de olika tjänsterna. 
På så vis blir en aggregator helt enkelt en distributör för er musik.

PRO Paket Distribution:
•	 Worldwide	digital	distribution
•	 Worldwide	CD	distribution
•	 Sell	music	on	store.cdbaby.com
•	 Make	money	on	YouTube
•	 Sync	licensing	for	TV,	film,	and	games
•	 Performing	Rights	Organization	affiliation	or	admin
•	 Song	registration	with	global	collection	agencies
•	 Worldwide	publishing	royalty	collection

STANDARD Paket Distribution:
•	 Worldwide	digital	distribution
•	 Worldwide	CD	distribution
•	 Sell	music	on	store.cdbaby.com
•	 Make	money	on	YouTube
•	 Sync	licensing	for	TV,	film,	and	games
 



-Elektroniskt presskit (EPK):
En form av enklare hemsida som du lätt kan bifoga som länk via mejl. 

Ett	EPK	innehåller	vanligtvis	biografi,	ljudlänkar	(t	ex	Spotify	eller	Soundcloud),	
högupplösta	 bilder,	 diskografi,	 videolänkar	 (t	 ex	 YouTube),	 senaste/kommande	
spelningar, presscitat och kontaktinformation. Vi erbjuder olika former av 
presskit beroende på behov. 

-EPK
•	 Med	hyperlink
•	 Utan	hyperlink
* I alla presskit ingår en fotosession om så önskas

-Hemsida: 
Vi	kan	hjälpa	er	med	en	hemsida	via	www.one.com	eller	www.wix.com.	

-Grafisk design:
Vi	 kan	 skapa	 och	 designa	 t	 ex	 logotype,	 skivomslag,	 Facebook-banner,	
merchandise och övriga trycksaker.



Kontakt:

Musikutveckling i Göteborg AB
Per	Wockatz	-	Projektledare	Musikberget

info@musikberget.com
0738 - 536808

http://musikberget.com


