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Indsats / investments
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Afsæt / momentum



AFKAST / RETURN

 Funding goal

 4700 €



INDSATS
 Tid

Plan og Strategi

 Gaver
CD’er, t-shirts, billetter, koncerter
Downloads

 Nøgleord:   Kommunikér & Aktivér
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Video

Konkurrencer

Specielle gaver i udvalgte uger

Motiverende blogs



PLAN

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=oHp6Tr6Bq6k

Plan
Gennemsigtig og Realistisk plan!
Hook: særlig producer, studie, indspilningsfacon.

€10	  -‐	  Albumdownload	  

€20	  –	  Signed	  physical	  album

€50	  –	  Signed	  physical	  album	  +	  t-‐shirt

€100	  –	  Signed	  physical	  album	  +	  t-‐shirt	  +	  3	  EPs.	  And	  you	  get	  your	  name	  listed	  in	  the	  secial	  thank	  
you	  section	  in	  the	  cover	  of	  the	  new	  album.

€200	  –	  Signed	  physical	  album	  +	  2	  t-‐shirts	  +	  3	  EPs	  in	  a	  colth	  bag.	  Free	  admission	  for	  you	  +	  1	  at	  
three	  Broadway	  Killers	  headliner	  concerts.	  And	  you	  get	  your	  name	  listed	  in	  the	  cover	  of	  the	  new	  
album.

€500	  –	  Signed	  physical	  album	  +	  2	  t-‐shirts	  +	  3	  EPs	  in	  a	  colth	  bag	  +	  Accoustic	  concert	  at	  your	  place.	  
And	  you	  get	  your	  name	  listed	  in	  the	  cover	  of	  the	  new	  album.	  (Believer	  to	  pay	  for	  travel	  
expences).

Gaver / motivation

http://www.youtube.com/watch?v=oHp6Tr6Bq6k
http://www.youtube.com/watch?v=oHp6Tr6Bq6k


REVIDERET PLAN

Ny plan

Fare for at investoren smutter
Kommunikér!
Realistisk og gennemsigtig plan!



MOTIVERENDE BLOGS

Involvér! De skal være en del af det fra top til bund.



TÆNK SYNERGI!

Blogge
Poste ugens blog på Sellaband på Facebook.
Tour og koncertpromotion etc.

Gaverne er de bare et økonimisk “tab”?
Musiksalg

Giv det gratis væk og lad folk købe det fysisk bagefter
Lad folk bestemme prisen
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Branche og Netværk



AFSÆT / MOMENTUM



AFSÆT / MOMENTUM

PR



AFSÆT / MOMENTUM

PR
Positiv opmærksomhed



AFSÆT / MOMENTUM

PR
Positiv opmærksomhed



AFSÆT / MOMENTUM

PR
Positiv opmærksomhed



AFSÆT / MOMENTUM

PR
Positiv opmærksomhed

Publikumskontakt
Ambassadører for vores musik

Folk der føler ejerskab
Facebook: “Jeg har lige købt en part i...”



AFSÆT / MOMENTUM

PR
Positiv opmærksomhed

Publikumskontakt
Ambassadører for vores musik

Folk der føler ejerskab
Facebook: “Jeg har lige købt en part i...”



AFSÆT / MOMENTUM

PR
Positiv opmærksomhed

Publikumskontakt
Ambassadører for vores musik

Folk der føler ejerskab
Facebook: “Jeg har lige købt en part i...”



AMBASSADØRERNE


