
Vi tillater oss å sette opp noen markedsføringstips som arrangører kan benytte seg av i arbeidet med å 
promotore Myrull sine konserter. Vi er klar over at mange av dere har vel så mye erfaringe innenfor dette 
feltet som oss, og vis etter derfor også pris på tilbakemeldinger som kan gjøre disse tipsene enda bedre.

PLAKATER:
Vi anbefaler at plakater henges opp min 3 uker før konserten. Myrull sender autmomatisk ut 10 stk plakater 
ved inngått avtale med arrangør. Har du ikke mottatt plakater, kontakt oss på myrullmusikk@gmail.com

FACEBOOK EVENT:
Arrangør oppretter arrangement. Felles ansvr for spredning på respektive FBsider. NB: Vår erfaring er at 
veldig mange ikke oppdager at de har mottatt en  invitasjon. Vi anbefaler derfor også å poste litt “drypp” på 
eventsiden, da dette øker sjansen for at folk faktisk ser eventen.

Eksempel på slike “snacks” kan være;
1.  Videoer fra Myrull sin youtube kanal
2.  Anmeldelser
 Feks: Debutplaten “LIV” fikk gode anmeldelser: Atle Bredal i NRK P1 gav 9 av 10 og uttalte; “De mest   
 groovie visene jeg har hørt på lenge” Og BERNT ERIK PEDERSEN i Dagsavisen; Ramsalte og levende   
 skildringer fra en kyst man ellers ikke hører så mye fra i popmusikken. Les mer på myrull.no/anmeldelser
3.  Linker til spotify/Wimp
4.  “Bandet signerer plater og merch etter konserten” + foto
5.  Myrull på “navnpåkonsertsted”  dato xx.xx - “Dette er en av de konsertene du helst ikke vil gå glipp av…”

Sponsing av event:
Videre anbefaler vi å sponse et innlegg eller eventen med et par hundrelapper for å optimalisere distribusjonen.

RADIO::
I forbinnelse med turnéer sender vi PM til alle aktuelle radiostasjoner. 

PROMOSKRIV OG BILDEMATERIELL:
Vi anbefaler arrangører å gå inn på myrull.no/presse og laste ned promoskriv og høytoppløselig bilder og 
sende til de repsektive lokalaviser.

Alle utgivelser er tilgjengelig på Wimp, Spotify, iTunes, Amazon og Klicktrack. 

Hilsen Myrullaget.

Markedsføringstips for arrangører


