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Drodzy Państwo,

oddaję w Państwa ręce katalog usług firmy Monochord, którą powołałem do istnienia
w 2021 roku z pasji do tworzenia muzyki. Moje ponad dwudziestoletnie doświadczenie
w branży muzyki poważnej wykorzystuję w rozwijaniu marki, której celem jest pomoc młodym artystom w wejściu na bardzo konkurencyjny rynek muzyczny.

Dajemy Państwu możliwość skorzystania z naszej całościowej oferty obejmującej pełny
proces tworzenia płyty CD (dobór repertuaru, nagranie, projekty graficzne, produkcję fizycznych nośników, promocję wśród krytyków muzycznych i reklamę). Elastyczność
oraz różnorodność oferty firmy Monochord pozwala na dostosowanie się do Państwa potrzeb i wymagań.

Życzę miłej lektury i zachęcam do współpracy.

Z wyrazami szacunku,

Rafał Mokrzycki

3

JAK DZIAŁAMY?

Pomysł
Rozmawiamy i wspólnie zastanawiamy się nad repertuarem

na płytę,

który

będzie najlepszy

na Twoim etapie kariery.

Terminy
Ustalamy terminy, w których ma się odbyć nagranie
oraz kiedy ma ukazać się płyta.

Nagrywamy!
Nadchodzi ten magiczny moment – wchodzimy
do studia. Towarzyszy Ci reżyser dźwięku oraz, jeśli
w nagraniu używany jest fortepian, także stroiciel.
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Montaż
Na tym etapie składamy poszczególne wersje
w jedną spójną całość, żeby przyszła płyta pięknie
brzmiała.

Projekt graficzny
Zbliżamy się do końca! Nasi najlepsi graficy pracują nad tym, żeby Twoja płyta cieszyła nie tylko
ucho, ale też oko.

CD
Wreszcie jest! Trzymasz w rękach Twoje wymarzone dzieło – od teraz możesz dzielić się swoją muzyką z innymi także w formie płyty CD.

Streaming
Abyś osiągnął międzynarodową rozpoznawalność
Twoja płyta może również znaleźć się na portalach
streamingowych (Spotify, Deezer, Tidal).

PAKIETY
Przygotowaliśmy dla Ciebie trzy pakiety w zależności od poziomu złożoności projektu,
w ramach których możesz nagrać materiał muzyczny i opublikować go w takiej formie, jaka
będzie dla Ciebie dogodna. Istnieje również możliwość dostarczenia nam gotowego materiału dźwiękowego – wówczas proces wydawniczy i promocję wyceniamy według odrębnego cennika. W celu zasięgnięcia informacji zachęcamy do kontaktu pod adresem mailowym: info@monochord.pl.

✓ wynajem studia

✓ organizacja koncertu promocyjnego

✓ usługi stroiciela

✓ wysyłka CD do krytyków muzycznych i

✓ usługi reżysera dźwięku
✓ redakcja biografii i tekstu do książeczki
✓ tłumaczenie tekstów na jęz. angielski
✓ przygotowanie grafiki
✓ produkcja płyt CD w opakowaniach

✓ wynajem studia
✓ usługi stroiciela
✓ usługi reżysera dźwięku
✓ przygotowanie grafiki
✓ produkcja płyt CD w opakowaniach

stacji radiowych w Polsce i za granicą
✓ umieszczenie nagrania w serwisach
Spotify, Deezer i iTunes
✓ dystrybucja CD w wiodących sklepach w Polsce i za granicą

✓ wysyłka CD do krytyków muzycznych i
stacji radiowych w Polsce i za granicą
✓ umieszczenie nagrania w serwisach
Spotify, Deezer i iTunes
✓ dystrybucja CD w wiodących sklepach w Polsce i za granicą
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✓ wynajem studia
✓ usługi stroiciela

✓ umieszczenie nagrania w serwisach
Spotify, Deezer i iTunes

✓ usługi reżysera dźwięku

✓ redakcja biografii i tekstu do książeczki
✓ tłumaczenie tekstów na jęz. angielski
✓ przygotowanie grafiki
✓ produkcja płyt CD w opakowaniach
✓ organizacja koncertu promocyjnego

✓ wysyłka CD do krytyków muzycznych i
stacji radiowych w Polsce i za granicą
✓ umieszczenie nagrania w serwisach
Spotify, Deezer i iTunes
✓ dystrybucja CD w wiodących sklepach w Polsce i za granicą

✓ redakcja biografii i tekstu do książeczki
✓ tłumaczenie tekstów na jęz. angielski
✓ przygotowanie grafiki
✓ produkcja płyt CD w opakowaniach
✓ wysyłka CD do krytyków muzycznych i
stacji radiowych w Polsce i za granicą

✓ umieszczenie nagrania w serwisach
Spotify, Deezer i iTunes
✓ dystrybucja CD w wiodących sklepach w Polsce i za granicą
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OPAKOWANIA
Jeśli zdecydujesz się na tłoczenie fizycznych nośników, czyli płyt CD, istnieje możliwość
wyboru różnych rodzajów opakowań. Najczęściej wybierane przedstawiono na poniższych
grafikach. Różnią się one między sobą materiałem, z którego są wykonane, stopniem
ochrony płyty CD przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz możliwością dołączenia książeczki. Jeśli poniższe informacje okażą się niewystarczające, zachęcamy do kontaktu pod
adresem mailowym: info@monochord.pl.

JEWEL BOX

DIGIPACK

DIGIPACK

jednołamowy

dwułamowy

✓ najczęstszy wybór

✓ ekologiczny

✓ ekologiczny

✓ skutecznie chroni CD

✓ umożliwia dołączenie

✓ umożliwia dołączenie

przed uszkodzeniami

książeczki, choć nie

książeczki, choć nie

mechanicznymi

ma takiej koniczności

ma takiej koniczności

✓ zapewnia możliwość
dołączenia książeczki

✓ drugie skrzydełko zapewnia

dodatkową

ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi
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DZIAŁANIA MARKETINGOWE
Mamy w ofercie wiele działań marketingowych – każdorazowo dobieramy je do Twoich
potrzeb i aktualnego etapu kariery. Możemy nakręcić trailer lub teledysk przed premierą
albumu, zorganizować koncert promocyjny i poinformować redaktorów muzycznych o zbliżającej się premierze i wiele innych. Przykłady działań marketingowych znajdziesz poniżej.
Jeśli jakiegoś punktu nie ma na naszej liście – po prostu zapytaj!

Koncert promocyjny

Pierwszy koncert z repertuarem z Twojej nowej płyty. Stanowi niezwykłą okazję
do podzielenia się Twoją muzyką z fanami, a także sprzedaży pierwszego nakładu płyt.
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Informacja o premierze

Organizujemy wysyłkę fizycznych nośników
lub plików audio do redaktorów muzycznych i
czasopism, tak żeby jak najwięcej osób
dowiedziało się o Twoim nowym albumie.
Zwiększa to szansę na nowe propozycje
koncertowe, wywiady i pozwala na poszerzenie kręgu odbioców Twojej muzyki

Trailer lub teledysk

Film promocyjny, bez względu na to, czy obejmuje cały utwór, czy tylko jego fragment,
pozwala na dotarcie do szerszej grupy melomanów za pomocą mediów społecznościowych. Z tego względu warto, abyś i Ty miał taki profesjonalny teledysk!
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RAFAŁ MOKRZYCKI
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

+48 692 427 238

info@monochord.pl

www.monochord.pl
fb.com/monochord.label

