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RELACJA Z KONCERTU

Il Divo & Katherine Jenkins - Koncert w Gdańsku/Sopocie

Il Divo podbija Polskę!

Set lista

Drugi w Polsce koncert zespołu IL Divo zakończył się pełnym sukcesem i potwierdził rosnącą
popularność międzynarodowej grupy wokalnej w naszym kraju. Obserwowało go ponad 8 tysięcy
fanów, a więc dwa razy więcej niż pierwszy występ, który odbył się w 2012 roku w Łodzi.

Listy utworów, którą wykonali artyści
podczas koncertu w Gdańsku/Sopocie.

Tak duże zainteresowanie przeszło oczekiwania nawet samych śpiewaków, którzy nie przypuszczali, że w czasie kilku
miesięcy zyskają w Polsce tak wielu odbiorców swojej muzyki.
Właśnie z tego powodu IL Divo przekazało dla polskiej publiczności dodatkową pulę biletów, które miało zagwarantowane

dla swoich rodzin i bliskich na mocy umowy z organizatorem.
- Nie mogliśmy zrobić inaczej. To dla nas wielka sprawa, że mamy
tylu fanów w Polsce. Ten koncert otworzył naszą trasę koncertową
i był niesamowitym przeżyciem. Chcemy szybko wrócić do Polski.
Mamy tu dla kogo śpiewać! – powiedział David Miller z IL Divo.
Koncert IL Divo w ERGO ARENIE był pierwszym na tegorocznej
trasie koncertowej. Grupa zaprezentowała zupełnie nowy program i wystąpiła wspólnie z Katherine Jenkins. - Trzeba przyznać,

że IL Divo przygotowywało się do tego koncertu bardzo starannie.
Od środy w ERGO ARENIE trwały próby z udziałem śpiewaków
i Katherine Jenkins. W dniu koncertu odbyła się natomiast próba
z orkiestrą – powiedział Marek Kurzawa z agencji Prestige MJM,
która była organizatorem koncertu.
Podczas koncertu nie zabrakło doskonale znanych utworów, które fani usłyszeli już
w trakcie koncertu w Łodzi, a także nowych
wykonań. Publiczności w ERGO ARENIE do
gustu przypadły zwłaszcza duety z Katherine Jenkins. - Nasze głosy brzmią razem chyba
całkiem dobrze. To już nie pierwszy raz, kiedy
zdecydowaliśmy się na żeński akcent. Wcześniej
koncertowała z nami Barbra Streisand. Teraz Katherine Jenkins – tłumaczył David Miller z IL Divo.
Warto jednak podkreślić, że piosenki IL Divo po
raz kolejny wzbudzały przeróżne emocje. Była
radość, wzruszenie, a nawet łzy szczęścia. - To
było moje marzenie. Nie mogłam być w Łodzi, ale
już wtedy wiedziałam, że nie odpuszę koncertu
w Gdańsku. Zapamiętam ten magiczny wieczór
do końca życia – powiedziała pani Monika, która
na koncert przyjechała aż z Białegostoku.
Polska publiczność, która pojawiła się w ERGO
ARENIE, nie kryła radości z drugiej wizyty IL Divo
w naszym kraju. Śmiało można powiedzieć, że
grupa, która jeszcze kilka miesięcy temu nie była znana szerszej
grupie osób w Polsce, odniosła w ostatnich miesiącach duży
sukces. - Obrazują go liczby. Od koncertu w Łodzi wydarzyła się
niesamowita rzecz. W ERGO ARENIE było dwa razy więcej fanów,
wzrosła także zdecydowanie sprzedaż płyt IL Divo. Ten zespół przestał być anonimowy i ma teraz w Polsce naprawdę wielu wiernych
fanów – powiedział Janusz Stefański z agencji koncertowej
Prestige MJM.

Część I.
1. My Heart Will Go On
2. Hero
3. Regresa A Mi
4. Caruso
5. Mama
6. La Vida Sin Amore
7. Habanera (KJ)
8. I Could Have Danced All Night (KJ)
9. The Goodfather (KJ)
10. The Music Of The Night (Duets)
11. Somewhere (Duets)

Część II.
1. Bring Me To Life (KJ)
2. Angel (KJ)
3. Tell Me I’m Not Dreaming (KJ)
4. Nella Fantasia
5. Without You
6. All By My Self
7. I Will Always Love You
8. Pour Que Tu M’aimes Encore
9. My Way
10. Can’t Help Falling In Love With You
11. The Prayer (Duet)
12. Time To Say Goodbye (Duet)

GOŚĆ KONCERTU
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Walijska piękność z Il Divo
Katherine Jenkins była gościem koncertów grupy Il Divo podczas trasy koncertowej w 2013
roku. Wystąpiła także 15 marca w położonej na pograniczu Gdańska i Sopotu hali ERGO ARENA.

Katherine Jenkins to pochodząca z Walii wokalistka, która na
co dzień śpiewa mezosopranem. Słynie z doskonałych wykonań
zarówno repertuaru muzyki klasycznej jak i utworów nawiązujących do muzyki popularnej. Wykonuje w wyjątkowym stylu
popowe utwory, ale także arie, hymny i lekkie utwory muzyki
poważnej.
Jej oficjalny debiut w branży muzycznej miał miejsce w 2004
roku. Od tego czasu piosenkarka sprzedała blisko siedem milionów swoich albumów. Warto zresztą zauważyć, że kariera Jenkins
rozwija się w bardzo szybkim tempie. Można o niej powiedzieć, że
jest najszybciej sprzedającym się głosem sopranowym w branży.
Do tej pory wydała osiem albumów studyjnych, w Wielkiej
Brytanii zdobyła wiele prestiżowych nagród, a jej płyty pokrywają
się platyną na całym świecie. Jenkins śpiewała również z największymi tuzami muzyki klasycznej. Między innymi wystąpiła
wspólnie z Placido Domingo. Poza tym pracowała z doskonale
znanymi na całym świecie producentami muzycznymi jak David
Foster, czy John Shanks.
Liczną publiczność Jenkins zdobyła zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, gdzie zyskała bardzo dużą grupę młodych fanów. Pomogła
jej w tym między innymi rola jurora w programie “ITV’s Popstar
to Operastar”, który pomagał młodym artystom w rozpoczęciu
wielkiej operowej kariery. W 2010 roku Jenkins wystąpiła również
na jubileuszu królowej i przygotowała jako ambasador spot dla
reprezentacji Wielkiej Brytanii na Igrzyska Olimpijskie.
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Geografia sprzedaży biletów na koncert Il Divo & Katherine Jenkins w ERGO ARENIE
(klasyfikacja miast według liczby zakupionych biletów w Eventim - czołowa trzydziestka)
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Warszawa

Miasto
Gdańsk
Warszawa
Gdynia
Poznań
Bydgoszcz
Rumia
Toruń
Szczecin
Sopot
Elbląg

Ilość
937
383
262
156
103
87
69
67
64
59

Procent
25,88%
10,58%
7,24%
4,31%
2,85%
2,40%
1,91%
1,85%
1,77%
1,63%

Łódź
Ostrów Wielkopolski

Wrocław
Częstochowa

Kraków

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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20.

Starogard Gdański
Grudziądz
Olsztyn
Koszalin
Łódź
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Tczew
Wrocław
Piła
Płock

49
45
45
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27
22
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22.
23.
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27.
28.
29.
30.

Chojnice
Częstochowa
Kraków
Słupsk
Wejherowo
Ostrów Wielkopolski
Pruszcz Gdański
Gorzów Wielkopolski
Iława
Kolobrzeg

20
20
20
20
20
19
18
17
17
17
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Geografia sprzedaży biletów na koncert Il Divo & Katherine Jenkins w ERGO ARENIE
(klasyfikacja województw według liczby zakupionych biletów przez stronę www.imprezyprestige.com)

woj. Pomorskie

47,12%
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3,47%
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0,56%

6,22%
woj. Mazowieckie
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1,39%

24,16%
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6,97%
woj. Łódzkie

0,88%

woj. Dolnośląskie

woj. Lubelskie

0,59%
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woj. Świętokrzyskie
woj. Śląskie

0,29% 2,86%

woj. Podkarpackie
woj. Małopolskie

1,01%

0,13%

Województwo
Pomorskie
Mazowieckie
Wielkopolskie
Kujawsko-Pomorskie
Zachodniopomorskie
Warmińsko-Mazurskie
Śląskie
Dolnośląskie
Lubuskie
Małopolskie
Łódzkie
Lubelskie
Podlaskie
Opolskie
Podkarpackie

Procent
47,12%
24,16%
6,97%
6,22%
3,47%
2,88%
2,86%
1,47%
1,39%
1,01%
0,88%
0,59%
0,56%
0,29%
0,13%
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Oficjalna strona IL Divo o koncercie w ERGO ARENIE
O koncercie IL Divo i Katherine Jenkins w położonej na pograniczu Gdańska i Sopotu hali ERGO ARENA bardzo szeroko informowała oficjalna strona
zespołu. Na jej łamach pojawiła się zapowiedź tego wydarzenia. Poza tym, występ w Trójmieście został również dodany do trasy koncertowej. Wiele
o koncercie w ERGO ARENIE pisał również fanage IL Divo na portalu Facebook, gdzie systematycznie odbywały się konkursy na najlepsze zdjęcie z tegorocznej trasy koncertowej. Co ciekawe, wyróżnienienia otrzymały dwie fotografie wykonana podczas koncertu w Polsce.

Oficjalna strona IL Divo o koncercie w ERGO ARENIE

Oficjalny fanpage IL Divo o koncercie w ERGO ARENIE

Oficjalny fanpage IL Divo: Kolejne wyróżnienie dla zdjęcia
wykonanego podczas koncertu w ERGO ARENIE

Twitter – Carlos Marin

Twitter – IL DIVO

Twitter – David Miller

Twitter – David Miller

Trasa koncertowa
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Trasa koncertowa Il Divo & Katherine Jenkins w 2013 roku
15 marca
16 marca
18 marca
19 marca
21 marca
26 marca
27 marca
29 marca
30 marca
01 kwietnia
04 kwietnia
06 kwietnia
07 kwietnia
09 kwietnia
10 kwietnia
12 kwietnia
13 kwietnia
14 kwietnia
16 kwietnia
18 kwietnia
19 kwietnia
21 kwietnia
22 kwietnia

Gdańsk, Polska
Berlin, Niemcy
Kolonia, Niemcy
Monachium, Niemcy
Hamburg, Niemcy
Horsens, Dania
Malmö, Szwecja
Amsterdam, Holandia
Frankfurt. Niemcy
Bruksela, Belgia
Nottingham, Wielka Brytania
Brighton, Wielka Brytania
Bournemouth, Wielka Brytania
Glasgow, Szkocja
Liverpool, Wielka Brytania
Sheffield, Wielka Brytania
Birmingham, Wielka Brytania
Newcastle, Wielka Brytania
Manchester, Wielka Brytania
Cardiff, Wielka Brytania
Londyn, Wielka Brytania
Dublin, Irlandia
Dublin, Irlandia

Glasgow
Newcastle
Nottingham
Dublin
Liverpool
Manchester
Sheffield
Birmingham
Londyn
Cardiff
Brighton
Bournemouth

Horsens

Malmö

Hamburg
Amsterdam
Berlin
Kolonia
Bruksela
Frankfurt
Monachium

Gdańsk

PRZYGOTOWANIA DO KONCERTU

Il Divo & Katherine Jenkins dłużej w Gdańsku
Trasa koncertowa zespołu IL DIVO oraz Katherine Jenkins
w 2013 roku rozpoczęła się w Gdańsku. Muzycy postanowili
zaprezentować swoim fanom zupełnie nowe show, z nową
scenografią oraz nowymi utworami. Żeby perfekcyjnie dopracować wszystkie szczegóły swoich występów, w tym także
duety z Katherine Jenkins, przyjechali do Gdańska kilka dni
wcześniej. Poza kilkugodzinnymi próbami mieli też czas na
zwiedzanie urokliwych zakątków Gdańska.
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Echa Medialne KONCERTU - Prasa PRZED KONCERTEM
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15.03.2013 - Gazeta Wyborcza Trójmiasto

15.03.2013 - Dziennik Bałtycki

15-21.03.2013 - Co Jest Grane
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Echa Medialne KONCERTU - Prasa PRZED KONCERTEM

2012-12-27 - Echo Dnia Podkarpacie

2012-12-27 - Gazeta Lubuska

2013-02-27 - Twoja Gazeta

2012-12-27 - Nowiny

2013-03-11 - naszemiasto.pl

Echa Medialne KONCERTU - Prasa PO KONCERCIE
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2012-12-27 - Echo Dnia Podkarpacie

2013-04-01 - Budujemy Dom

2012-11-06 - money.pl

2012-11-06 - Polska Lokalna.pl

2012-11-06 - Wirtualne Media

2012-11-07 - dziennik.pl

2012-11-07 - Wiadomosci 24

2012-11-22 - Dla Studenta.pl

2012-11-22 - WP

2012-12-04 - Dla Studenta.pl

Echa Medialne KONCERTU - InterneT PRZED KONCERTEM
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2012-12-04 - Infomusic

2012-12-04 - muzyka.pl

2012-12-05 - wp.pl

2012-12-17 - Dlastudenta.pl

2012-12-21 - wp.pl

2013-02-28 - trojmiasto.pl

2013-03-15 - Dziennik Bałtycki.pl

2013-03-15 - MM Trójmiasto

Echa Medialne KONCERTU - InterneT PRZED KONCERTEM
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2013-03-16 - Infomusic.pl

2013-03-20 - wp.pl

2013-03-18 - DlaStudenta.pl

2013-03-15 - Trojmiasto.pl

2013-03-18 - gazetawroclawska.pl

Echa Medialne KONCERTU - InterneT PO KONCERCIE
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opinie po koncercie

Il Divo & Katherine Jenkins - Koncert w Gdańsku/Sopocie

Internetowe komentarze po koncercie
Pod informacjami prasowymi w internecie
„Katherine Jenkins - piękna, cudowna, wspaniała,
rewelacyjna... pierwszy raz słyszałem ją na żywo...
wbiła mnie w krzesło”
Arek
„Uwielbiam Il Divo, czekałam na ich koncert od kilku
miesięcy i oni sami mnie nie zawiedli”
Ann
„Panowie śpiewali cudnie. Czuje jednak niedosyt.
Zabrakło dla mnie największych przebojów Il Divo(
Alleluja,Angelina)”
Asia

„Moje zauroczenie kwartetem IL DIVO trwa od przełomu 2008/2009 r. , kiedy to w Polsce nikt jeszcze Nimi
się nie fascynował. To „cudowne zjawisko” w postaci
czterech niezwykle przystojnych i utalentowanych
operowo facetów ( szkolone głosy, wystarczy sobie
o nich trochę poczytać ), podających w przystępnej
formie przeróbki światowych hitów w operowej wersji.
Piątkowy koncert stał na bardzo wysokim poziomie (
ze strony wykonawców i orkiestry)”
Fanka Melomanka

„Właśnie wróciłam z koncertu. Jestem oczarowana
ich występem. Wykonanie na najwyższym poziomie.
I cudowna Katherine. Brakowało mi Hallelujah, które
głośno skandowałam wraz z koleżankami”
Karola

„Il Divo genialne jak zawsze! Spodziewałam się, że
więcej pośpiewają oni niz Katerina, ale i tak bylo swietnie”
Larice

„Koncert dla mnie był wspaniały, po prostu było
pięknie !!!! Nie żałuję wydanych pieniędzy”
kierowca

„Porywający, charyzmatyczni, wspaniali :-) „
aaa

„Piękny koncert. Słuchając ich karmi się duszę.Jak
zwykle sympatyczni,uśmiechnięci”
wiprola
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Promocja koncertu

Internet o koncercie Il Divo & Katherine Jenkins
Portale internetowe, które informowały o koncercie Il Divo (nazwy portali wraz z liczbą opublikowanych informacji):
www.mmtrojmiasto.pl
www.kultura.wp.pl
www.muzyka.dlastudenta.pl
www.muzyka.pl
www.infomusic.pl
www.muzyka.wp.pl
www.rozrywka.trojmiasto.pl
www.sopot.naszemiasto.pl
www.pomorze.naszemiasto.pl
www.gdansk.naszemiasto.pl
www.muzyka.dziennik.pl
www.kurierlubelski.pl
www.gazetawroclawska.pl
www.trojmiasto.gazeta.pl
www.twojagazeta.pl
www.pelplin.naszemiasto.pl
www.chojnice.naszemiasto.pl
www.radiogdansk.pl
www.ustka.naszemiasto.pl
www.rumia.naszemiasto.pl
www.czluchow.naszemiasto.pl
www.stooq.com

13
9
9
8
7
7
5
5
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

www.bramy21.pl
www.gdynia.naszemiasto.pl
www.hel.naszemiasto.pl
www.pruszczgdanski.naszemiasto.pl
www.wiadomosci.gazeta.pl
www.wiadomosci24.pl
www.malbork.naszemiasto.pl
www.wyborcza.pl
www.czersk.naszemiasto.pl
www.polskalokalna.pl
www.tczew.naszemiasto.pl
www.rybnik.pl
www.informatorbudownictwa.pl
www.prabuty.naszemiasto.pl
www.wnetrzeiogrod.pl
www.puck.naszemiasto.pl
www.gniew.naszemiasto.pl
www.wirtualnemedia.pl
www.miastko.naszemiasto.pl
www.trojmiasto.studentnews.pl
www.koscierzyna.naszemiasto.pl
www.lebork.naszemiasto.pl

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

www.dziennikzachodni.pl
www.money.pl
www.sztum.naszemiasto.pl
www.portalpomorza.pl
www.starogardgdanski.naszemiasto.pl
www.gazetakrakowska.pl
www.dziennikbaltycki.pl
www.kwidzyn.naszemiasto.pl
www.polskatimes.pl
www.wejherowo.naszemiasto.pl
www.reda.naszemiasto.pl
www.nowydworgdanski.naszemiasto.pl
www.bytow.naszemiasto.pl
www.slupsk.naszemiasto.pl
www.trojmiasto.dlastudenta.pl
www.trojmiasto.pl
www.kartuzy.naszemiasto.pl

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Prasa o koncercie Il Divo & Katherine Jenkins
Informacje o koncercie Il Divo pojawiały się w następujących tytułach prasowych
(tytuły wraz z nakładem i liczbą opublikowanych informacji):
Polska - Dziennik Bałtycki
Polska - Gazeta Krakowska
Polska - Głos Wielkopolski
Polska - Gazeta Wrocławska
Polska - Kurier Lubelski
Polska - Dziennik Zachodni
Gazeta Wyborcza - Trójmiasto
Polska - Dziennik Łódzki
Nasze Miasto - Trójmiasto
Super Express

40920
28360
47810
33060
9760
73400
26820
40680
40470
262730

18
7
7
7
7
7
6
6
3
3

Newsweek
Nasze Miasto - Łódź
Nasze Miasto - Warszawa
Poradnik Domowy
Live & Travel
Dziennik Wschodni
Echo Dnia - Podkarpacie
Budujemy Dom
Dobre Wnętrze
Nasze Miasto - Poznań

188360
40170
94020
381320
18000
11820
2030
50000
37500
30050

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Rzeczpospolita
Forbes
Nowiny
Polska
Nasze Miasto - Katowice
Gazeta Lubuska
Polska - Metropolia Warszawska
Nasze Miasto - Kraków
Nasze Miasto - Wrocław

Radio o koncercie Il Divo
& Katherine Jenkins

Telewizja o koncercie Il Divo
& Katherine Jenkins

Rozgłośnie radiowe, które informowały o koncercie
(wraz z liczbą informacji)

Stacje telewizyjne, które informowały o koncercie
(wraz z liczbą informacji)

Polskie Radio Program 1
Polskie Radio Gdańsk
RMF FM
Radio TOK FM

TVP1
TVP Gdańsk
TVP2

4
1
1
1

Przez cały czas trwania kampanii promocyjnej na bieżąco informacje
dotyczące koncertu Il Divo emitowane były w radiu RMF Classic.
Tam też można było usłyszeć wybrane utwory zespołu.

4
1
1

93720
61990
31270
278410
16660
32940
13250
41060
35110

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Echa Medialne KONCERTU
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Ilość i wartość informacji dotyczących koncertu w mediach

Ogólna
wartość działań
dziennikarskich:

Całkowita
ilość informacji:

1 536 330 zł

228

(w przeliczeniu na
ekwiwalent reklamowy)

Internet

Informacje i programy radiowe

Prasa

Internet

123

31 121 zł

92

61 212 zł

Radio i Telewizja

Informacje i programy telewizyjne

w tym:
Media ogólnopolskie

Materiały prasowe (bez reklam)

13

76
Media lokalne
152

RTV (czas antenowy)

01:48:41

412 106 zł
83 091 zł

Emisja koncertu w TVP1 (1 stycznia 2013)

764 000 zł
Emisja koncertu w TVP Polonia
184 800 zł

(2,5 i 6 marca 2013)

We wszystkich przypadkach wartość materiałów dziennikarskich w przeliczeniu na ekwiwalent reklamowy.
Monitoring mediów przygotowany przez wyspecjalizowaną agencję informacyjną PRESS SERVICE.
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Echa Medialne KONCERTU

Wartość kampanii promocyjnej koncertu

Outdoor

806 293,00 zł
Kampania w centrach handlowych

23 250,00 zł

Całkowita
wartość kampanii:

3 437 634,72 zł

Prasa

(reklamy oraz ekwiwalent za materiały dziennikarskie, które
ukazały się w prasie, radiu, telewizji oraz w internecie)

1 517 732,00 zł
Telewizja oraz koncerty
wyemitowane w TVP1

970 337,23 zł
Radio

58 568,00 zł
Internet

8 000,00 zł
Kampania w kinach Helios

53 454,49 zł
Monitoring mediów przygotowany przez
wyspecjalizowaną agencję informacyjną PRESS SERVICE.
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Emisja koncertu Il Divo w telewizji
W ramach promocji koncertu IL DIVO Telewizja Publiczna, TV Trwam, TV Asta, CW24 oraz Twoja Telewizja
Morska wyemitowały koncerty zespołu, które cieszyły się ogromnym zainteresowanie widzów. 1 stycznia
2013 roku o godz. 16:20 w Programie 1 Telewizji Polskiej wyemitowany został koncert IL DIVO, zarejestrowany podczas występu zespołu w amfiteatrze w Puli (Chorwacja). Wcześniej z kolei TVP1 wyemitowała
trzykrotnie zapowiedź noworocznego koncertu IL Divo. Emisje miały miejsce 17, 22 i 27 grudnia. Wszystkie
materiały dotyczące grupy IL Divo w TVP1 były poprzedzone emisją billboardów sponsorskich informujących o koncercie w ERGO ARENIE.
Warto również dodać, że na dwa tygodnie przed koncertem widzowie TVP Polonia mogli zobaczyć
londyńskie show zespołu IL DIVO. Koncert został wyemitowany 2 marca o godz. 18:40. Powtórki tego koncertu można było zobaczyć 5 marca o godz. 23:00 oraz 6 marca o godz. 13:00. Poza tym, koncert IL Divo
był emitowany przez TV Trwam (dwie emisje), TV Asta (trzy emisje), CW24 (dwie emisje), Twoją Telewizję
Morską (dwie emisje). Wymienione telewizje lokalne w ramach współpracy wyemitowały także dwukrotnie
wywiad z międzynarodową grupą wokalną.

Stacja Telewizyjna
TVP1
TVP Polonia
TVP Polonia
TVP Polonia
TV Trwam
TV Asta
CW24
Twoja Telewizja Morska

Emisja
1 stycznia 2013
2 marca 2013
5 marca 2013
6 marca 2013
dwie emisje
trzy emisje
dwie emisje
dwie emisje

Super Express TV 28.12.2012-03.01.2013

Tele Magazyn 28.12.2012-03.01.2013

Super Express TV 21.12.2012-27.12.2012

Super Express TV 28.12.2012-03.01.2013

Tele Tydzień 28.12.2012-03.01.2013
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Promocja w sieci kin Helios

Koncert zespołu IL DIVO oraz Katherine Jenkins promowany
był w sieci kin Helios. Spot został wyemitowany w 8 miastach
na 56 ekranach cyfrowych przed seansami filmowymi 2D oraz
3D. Kampanię obejrzało blisko 60 000 widzów.

Miasto
Bydgoszcz
Gdańsk
Katowice
Kielce
Olsztyn
Opole
Warszawa
Wrocław
Razem

Kino
Helios/ Galeria Pomorska
Helios/Galeria Alfa
Helios/Galeria Altus
Helios/Galeria Echo
Helios/Galeria Alfa Centrum
Helios/Galeria Solaris
Kino Femina/obiekt wolnostojący
Helios/Galeria Magnolia Park

Ekrany cyfrowe
7
8
9
7
8
6
4
7
56

Promocja koncertu

Reklama wielkoformatowa
Warszawa
• ul. Krucza / ul. Chmielna, vis a vis Traffic Club
• Powierzchnia całej reklamy: 268,2 m²
• Powierzchnia reklamy koncertu IL DIVO & Katherine
Jenkins: 134,1 m²
• Lokalizacja: Budynek na przeciwko domu handlowego Traffic. W pobliżu znajduje się Dom Handlowy Smyk, dookoła nośnika liczne sklepy oraz
restauracje. Stałe duże natężenie ruchu samochodowego i pieszego. Długi najazd i intensywny ruch
osób kierujących się w stronę Al. Jerozolimskich,
Kruczej. Nośnik znajduję się pomiędzy dwoma najpopularniejszymi deptakami Stolicy – Nowy Świat
i Chmielna.
• Termin kampanii: luty 2013 r.
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Gdańsk
• al. Słowackiego
• Powierzchnia: 314,76 m²
• Lokalizacja: Nośnik usytuowany jest przy głównym
ciągu komunikacyjnym Trójmiasta. Powierzchnia
w kierunku do centrum Gdańska oraz na lotnisko
ulica Słowackiego. Przez cały dzień panuje tu
wzmożony ruch kołowy.
• Termin kampanii: Luty 2013 rok
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Warszawa
• Warszawa, Krucza 5 / al. Jerozolimskie /
vis a vis SMYK
• Powierzchnia całej reklamy: 683,4 m²
• Powierzchnia reklamy koncertu IL DVO & Katherine
Jenkins: 20,2 m x 20,1 m
• Lokalizacja: Nośnik usytuowany jest w samym
Centrum stolicy. W pobliżu znajduje się m. in. DH
Smyk, Galeria Centrum, Hotel Polonia, Hotel Novotel,
stacja metra Centrum, PKiN, liczne banki, restauracje, kawiarnie i puby. Ściana widoczna z najazdu
od strony Al. Jerozolimskich dla jadących w stronę
centrum i widoczna z najazdu dla jadących ul. Kruczą. Praktycznie całodobowy ruch pieszych i ruch
kołowy wokół nośnika. Liczne przystanki komunikacji miejskiej. W pobliżu główny deptak stolicy ul. Chmielna.
• Termin kampanii: Grudzień 2012 r.
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Warszawa
• ul. Towarowa / ul. Srebrna
• Powierzchnia całej reklamy: 361,4 m²
• Powierzchnia reklamy koncertu IL DVO & Katherine
Jenkins: 34,7 m x 10,4 m
• Lokalizacja: Centrum Warszawy, jedna z najbardziej
obciążonych ruchem arterii komunikacyjnych, na której tworzą sie permanentnie korki, zwłaszcza jadąc od
Ronda Daszyńskiego w kierunku Placu Zawiszy.
• Termin kampanii: Grudzień 2012 r.
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GDAŃSK
• Rondo Hucisko / Targ Drzewny / Dworzec Gł. PKP
• Powierzchnia: 258,44 m2
• Termin kampanii: Grudzień 2012 rok.
• Lokalizacja: Nośnik usytuowany jest przy Targu
Drzewnym, doskonały najazd na rondo Hucisko.
W bezpośredniej bliskości Stare Miasto oraz wiele
atrakcyjnych miejsc pod względem turystycznym.
Bardzo duże natężenie ruchu kołowego, pieszych
oraz komunikacji miejskiej.
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Plakaty
Koncert IL DIVO & Katherine Jenkins promowany
był na słupach ogłoszeniowych w Trójmieście. Słupy
zlokalizowane były w centrum Gdańska, Gdyni oraz
Sopotu. Na każdym słupie zostały wyeksponowane
po 3 plakaty o rozmiarach: 1,45 m x 2,5 m lub 1,45 m
x 2,65 m lub 1,45 m x 3,0 m. Ilość słupów: 18.

Gdańsk

Gdańsk

Promocja koncertu

Plakaty
Lista słupów, na których umieszczono plakaty koncertowe.
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Miasto
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdynia
Gdynia
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot

Lokalizacja
3 Maja al./Hucisko
Długi Targ/Zielona Brama
Grunwaldzka /Klonowa /vis Hotel Szydłowski
Grunwaldzka /Jaśkowa Dolina/ vis CH Manhattan
Grunwaldzka/Uphagena /vis Radia Gdańsk
Lendziona przy Galerii Bałtyckiej 2 wjazd na parking
Okopowa/Bogusławskiego/ ok. Bramy Wyżynnej
Podwale Grodzkie/Bastion Elżbiety (ok. Dw. Główny)
Podwale Grodzkie/multipex KREWETKA
Wały Jagiellońskie/Hucisko przy USC
Za Murami/Zbytki /ok.. Ogarnej
Zwycięstwa 15 al./Opera Bałtycka/Multikino/ II
Armii Krajowej/Teatr Muzyczny
Grunwaldzki Plac/Teatr Muzyczny 2
Chopina Sobieskiego
Kościuszki/Chopina/ przy przyst./ ok. Dw. PKP/szkoła handlowa
Kościuszki/Marynarzy/SKM/vis Urzad Miasta
Niepodległości/1 Maja/sąd/vis bank
Niepodległości/Marynarzy/SKM
Podjazd ul. /za dworcem PKP/przy wiadukcie

Wysokość
2,6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2,3
3
3
3
3
2,6
3
3
3
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Citylighty
Do promocji koncertu wykorzystano nośniki typu
citylight. Kampania została przeprowadzona na terenie
Trójmiasta. W sumie wyeksponowano 20 plakatów
formatu B1 na przystankach i parkingach w centrum
Gdańska, Gdyni oraz Sopotu.

Gdańsk, Kołobrzeska

Gdańsk, Podwale Przedmiejskie

Gdańsk, Powstańców Warszawy

Gdańsk, Wały Jagiellońskie

Gdańsk, Al. Zwycięstwa

Gdynia, Morska

Gdynia, Nowowiliczyńska

Sopot, Al. Niepodległości

Promocja koncertu
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Kampania w ośrodkach narciarskich na ekranach ledowych
Koncert IL DIVO & Katherine Jenkins był reklamowany
na ekranach ledowych, które znajdują się w najpopularniejszych ośrodkach narciarskich w Polsce: Zakopane –
Szymoszkowa, Białka Tatrzańska oraz Zieleniec. Kampania
trwała tydzień.
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Kampania w Centrach Handlowych
Podczas promocji koncertu IL DIVO & Katherine Jenkins
wykorzystano ekrany LCD, które znajdują się w największych centrach handlowych w Polsce. 30 sekundowe
spoty emitowane były w Warszawie, Poznaniu, Łodzi oraz
w Gdańsku. Zostały przeprowadzone dwie kampanie:
jedna w grudniu i jedna w lutym.

Miasto
Warszawa
Poznań
Łódź
Gdańsk

Galeria
Złote Tarasy
Stary Browar
Manufaktura
Galeria Bałtycka

Ilość ekranów
29
45
38
35

Długość spotu
30 sek.
30 sek.
30 sek.
30 sek.

Promocja koncertu

Reklamy na gdańskich
latarniach ulicznych
Plakaty promujące koncert IL DIVO & Katherine Jenkins
przymocowane zostały to latarni umiejscowionych
w centrum miasta. Kampania została zrealizowana
w okresie od 17 stycznia do 15 marca. W sumie zostały
powieszone 64 plakaty.
Ekspozycja ramek:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ul. Lawendowa lewa strona Hali Targowej – 2sztuki
Ul. Podwale Staromiejskie – 21sztuk
Ul. Kowalska - 2sztuki
Ul. Rajska i Wielkie Młyny – 20sztuk
Ul. 3 Maja przy więzieniu – 3sztuki
Ul. Podwale Grodzkie przy PKP – 1sztuka
Ul. Hucisko – 1 sztuka
Ul. Szeroka – 14 sztuk

Razem: 64 sztuki
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Billboardy
Do promocji koncertu IL DIVO & Katherine Jenkins
wykorzystano 40 nośników typu billboard, które zlokalizowane były w takich miastach jak: Gdańsk, Gdynia,
Toruń, Ostrów Wielkopolski oraz Kalisz. Kampania została
zrealizowania na nośnikach o powierzchni 18 m² oraz
12 m². Długość kampanii: 4 tygodnie. Okres: grudzień
2012 roku.

Gdańsk, Aleja Jana Pawła II

Gdańsk, Elbląska

Gdańsk, Jaśkowa Dolina

Gdańsk, Kartuska

Gdańsk, Małomiejska

Gdańsk, Nowolipie

Gdańsk, Przejazdowo

Reda, Wejherowska
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Rumia, Grunwaldzka

Gdynia, Morska

Ostrów Wielkopolski

Ostrów Wielkopolski

Toruń, Sobieskiego

Toruń, Łódzka

Toruń, Szosa Lubicka

Toruń, Grudziądzka

Toruń, Kraszewskiego

Promocja koncertu
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Reklama na ekranach
ledowych
Promocja koncertu IL DIVO & Katherine Jenkins widoczna
była także na ekranach ledowych, na których emitowane
były reklamy gdańskiego koncertu. Spoty można było
zobaczyć między innymi w Warszawie, Poznaniu, Toruniu,Trójmieście oraz Toruniu. Kampania została zrealizowana
w grudniu oraz w styczniu. Kampanie na poszczególnych
ekranach trwały do tygodnia do trzech tygodni.
Toruń - Cinema

Toruń - Galeria Copernicus

Toruń - Łódzka

Toruń - Wiadukt

Toruń

Gdynia - Kcyńska

Toruń
• ul. Czerwona Droga / koło Cinema City
• Powierzchnia reklamowa: 18m²
• Kampania 3 tygodnie / co 6 min
• ul. Żółkiewskiego / Galeria Copernicus
• Powierzchnia reklamowa: 16m²
• Kampania 3 tygodnie / co 6 min
• ul. Lelewela / Galeria AMC
• Powierzchnia reklamowa: 13m²
• Kampania 3 tygodnie / co 6 min
• Skrzyżowanie ul. Żółkiewskiego i ul. Sobieskiego /
Wiadukt Kościuszki
• Powierzchnia reklamowa: 34m²
• Kampania 3 tygodnie / co 6 min
• Skrzyżowanie ul. Łódzkiej z ul. Hallera
• Powierzchnia reklamowa: 16m²
• Kampania 3 tygodnie / co 6 min
Warszawa:
• Skrzyżowanie ul. Marszałkowskiej i Al.
Jerozolimskich
• Powierzchnia reklamowa: 60m²
• Liczba odbiorców: ok. 250 000 / dziennie / kampania
tygodniowa

Promocja koncertu
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Poznań
• Rondo Solidarności
• Spot (plansza) 15 s. co 4 minuty
• Kampania 3 tygodnie
• Powierzchnia reklamowa: 27,51 m²
• Ks. Mieszka I
• Spot (plansza) 15 s. co 4 minuty
• Kampania 3 tygodnie
• Powierzchnia reklamowa: 39,41 m²
Gdańsk
• Al. Grunwaldzka przy Hali Olivia
• Powierzchnia reklamowa: 60 m²
• Rozdzielczość: 512 x 288
• Liczba odbiorców : ok. 80 000 / dziennie / emisja
co 5 min

Gdynia - Chwaszczyńska

Gdynia - Kcyńska

Gdynia - Orłowo

Gdańsk

Gdańsk

Rumia

Gdynia
• Al. Zwycięstwa 187 / ul. Wielkopolska
• Powierzchnia reklamowa: 30 m²
• Rozdzielczość: 1152 x 640
• Liczba odbiorców : ok. 50 000 - 100 000 / dziennie / emisja co 5 min
• ul. Chwaszczyńska 51 / ul. Nowowiczlińska
• Powierzchnia reklamowa: 23 m²
• Rozdzielczość: 512 x 288
• Emisja co 5 min
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Reklama telewizyjna
Spoty promujące koncert IL Divo w ERGO ARENIE były emitowane
w największych ogólnopolskich i lokalnych telewizjach. Łącznie
reklamy pojawiły się w 7 stacjach. Całkowity czas emisji wyniósł
372 minuty (744 spoty reklamowe).

Stacje telewizyjne

Liczba wyemitowanych spotów
240
224
162
50
34
30
4
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Wyjątkowa świąteczna promocja
29 listopada 2012 na rynku muzycznym pojawił się
najnowszy album zespołu IL DIVO zatytułowany „IL DIVO
- Greatest Hits”. Na płycie znalazły się największe przeboje
zespołu oraz 4 zupełnie nowe aranżacje największych
światowych hitów: Can’t help falling in love with you (Elvis
Presley), I will always love you (Whitney Huston), Alone (Heart)
oraz My Heart Will Go On (Celine Dion). W związku z premierą
nowej płyty, Agencja Prestige MJM przygotowała specjalną
świąteczną promocję. W okresie od 1 grudnia do 24 grudnia
każda osoba, która zakupiła bilet na koncert IL DIVO otrzymała
w prezencie najnowsze wydawnictwo zespołu. Świąteczna
promocja cieszyła się dużą popularnością.

Bilet na koncert w Gdańsku/Sopocie

Okładka najnowszej płyty IL DIVO
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Specjalny dodatek do „Dziennika Bałtyckiego”
Przy okazji koncertu IL DIVO & Katherine Jenkins w ERGO ARENIE
w “Dzienniku Bałtyckim” ukazał się specjalny czterostronicowy
dodatek. Poza podstawowymi informacjami organizacyjnymi,
znalazł się w nim wywiad z Davidem Millerem – jednym z członków
zespołu IL DIVO, ciekawe informacje o całym zespole, a także
rozmowa z Magdaleną Sekułą, prezes hali Ergo Arena.

REKLAMA

2323204/00

Zza kulis koncertu
Miliony płyt
26 000 000 – tyle egzemplarzy swoich
albumów sprzedał na całym świecie zespół
IL DIVO. To nieprawdopodobny wynik, biorąc
pod uwagę fakt, że międzynarodowa grupa
wokalna na światowej scenie muzycznej
obecna jest zaledwie od dziewięciu lat. Takim
rezultatem nie może pochwalić się wielu
artystów, którzy tworzą i koncertują przez
znacznie dłuższy okres czasu. Śmiało można
powiedzieć, że takie osiągnięcia stały się
możliwe, dzięki wprowadzeniu do muzyki
wokalnej nowego, niepowtarzalnego
brzmienia. IL DIVO miało bardzo oryginalny
pomysł i to pozwoliło zespołowi na znalezienie
swojego miejsca w światowej muzyce.

Wysoka frekwencja
8 000 – przynajmniej takiej liczby fanów
spodziewają się organizatorzy koncertu IL
DIVO w położonej na pograniczu Gdańska
i Sopotu hali ERGO ARENA. Warto w tym
miejscu zauważyć gigantyczny skok
popularności zespołu w naszym kraju. Będzie
to bowiem drugi koncert IL DIVO w Polsce.
Pierwszy odbył sie 12 września ubiegłego
roku w hali Atlas Arena w Łodzi i zgromadził
około 4 000 fanów. Teraz będzie ich dwa razy
więcej. Znacznie lepiej w naszym kraju
sprzedają się również płyty zespołu. To z całą
pewnością efekt intensywnej kampanii
promocyjnej i emisji archiwalnych koncertów
międzynarodowej grupy wokalnej
w największych ogólnopolskich telewizjach
(TVP 1, Polsat, TV Polonia).

Próby orkiestry
w ERGO ARENIE
25 – tylu muzyków będzie liczyć orkiestra w trakcie
koncertu IL DIVO. Próby będą odbywać się już
od wtorku 12 marca. Należy bowiem zauważyć,
że IL DIVO przyjedzie do Polski z zupełnie nowym
programem. Koncert w ERGO ARENIE będzie
pierwszym w ramach tegorocznej trasy koncertowej,
na której nie zabraknie nowych utworów
i niespotykanych wcześniej aranżacji znanych już
piosenek. Jedną z nowości będą duety grupy
z Katherine Jenkins. Walijska artystka wykona
z zespołem kilka piosenek. To kolejny raz, kiedy
IL DIVO decyduje się na duet z innym wykonawcą.
W trakcie jednej z wcześniejszych tras koncertowych
z zespołem śpiewała Barbra Streisand.

2323207/00

Moja żona nie jest zazdrosna
Rozmowa z

8 – tyle albumów ma jak na razie na swoim

Davidem Millerem

Własny kucharz
IL DIVO do Polski przyjedzie z własnym kucharzem
i cateringiem. To nie zdarza się często. Na ogół organizatorzy
muszą zapewnić konkretne posiłki dla artysty i jego
najbliższych współpracowników. Warto jednak zauważyć, że
niezwykle istotne jest odpowiednie przygotowanie
pomieszczeń dla zespołu. Łącznie będzie ich 14. Na taką liczbę
składają się garderoby i biura produkcji oraz oddzielne
pomieszczenie, w którym znajdować się będzie kuchnia
połączona z jadalnią W garderobach muzyków musi znaleźć się
ponad 100 ręczników kąpielowych. Każda zgarderoba musi
mieć dywan, kanapy, stół, krzesła i pełnowymiarowe lustro.

IL DIVO
nagrywa hity

członkiem zespołu
IL DIVO

Jarosław Galewski: Od momentu, kiedy
widzieliśmy się po raz ostatni w czasie
Waszego ubiegłorocznego koncertu
w Łodzi, jest pan dwa razy bardziej popularną osobą w Polsce. Gratulacje.
David Miller: Jak to?
Pierwszy w Polsce koncert IL Divo obserwowało 4000 osób. W ERGO ARENIE
będzie ich przynajmniej dwa razy więcej.
Znacznie lepiej sprzedają się również
Wasze płyty. Nie jesteście już w Polsce
kimś anonimowym.
- Pierwsza nasza wizyta w Polsce była niesamowitym przeżyciem. Zachwyciły nas
przede wszystkim reakcje ludzi. Wtedy
wszyscy z całą pewnością mieli jakieś wyobrażenie i oczekiwali czegoś konkretnego
od IL DIVO. Tak dzieje się za każdym razem, jeśli jedziemy w jakieś miejsce po raz
pierwszy. My staramy się te oczekiwania poznać przed każdym koncertem. Później jedziemy gdzieś znowu i jeśli ta pierwsza
reakcja na IL DIVO było niesamowita, to te
same osoby przychodzą kolejny raz na nasz
koncert i zabierają również swoich znajomych. Teraz ruszamy w nową trasę i będzie
z nami występować Katherine Jenkins, która ma naprawdę cudowny głos.
Katherine Jenkins to też ciekawa oferta
dla męskiej części widowni, bo na Waszych koncertach goszczą przede
wszystkim kobiety, które reagują bardzo
entuzjastycznie na IL DIVO. Co na to wasze partnerki? Jak czują się, kiedy inne
kobiety z takim uwielbieniem odnoszą
się do ich mężczyzn?

Pana żona to w połowie Polka. Nie muszę więc pytać, czy to polskie kobiety są
najpiękniejsze, bo w pewnym sensie nie
ma pan wyjścia i musi tak powiedzieć?
- Dokładnie! Nie mogę mówić inaczej. A co
do polskiego pochodzenia mojej żony, to
rzeczywiście prawda. Żona jest Polką
ze strony matki. Poznaliśmy się około dziesięć lat temu i nie było to w Polsce. Śpiewałem wtedy w operze na Broadway`u. To
stało się tuż przed startem IL DIVO. Zakochaliśmy się w sobie. To wszystko było naprawdę bardzo romantyczne.

Z IL DIVO jest w pewnym sensie tak, że
przez te prawie 10 lat działalności wypracowaliście sobie gigantyczną popularność w niektórych krajach, ale są też
miejsca, gdzie nie zna Was zbyt wiele
osób. Tak było do niedawna w Polsce
i udało się to zmienić. Słowem, macie co
robić przez kolejne 10 lat...
- Doprowadzenie do popularności na całym
świecie byłoby faktycznie dużym bonusem.
Cały czas można nabywać bilety
REKLAMA
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Można kupić bilety

Ważny punkt światowego show-biznesu
Magdaleną
Sekułą

ERGO ARENYDavid nas
siatkarskie
Miller

emocje na najwyższym poziomie:
mecz Ligi Światowej i Mistrzostwa Europy. W przyszłym roku Halowe Mistrzostwa Świata w lekkoatletyce i Mistrzostwa Świata w siatkówce. Chcemy też,

Pani Prezes, przed nami koncert Il Divo. Który to będzie koncert w ERGO ARENIE?
Do tej pory w ERGO ARENIE odbyło się 46 koncertów.
W ponaddwuipółletniej historii funkcjonowania hali gościliśmy światowe gwiazdy, takie jak: Lady Gaga, Michael Buble,
Sting, Ozzy Osbourne czy grupa Rammstein – te wydarzenia odbiły się szerokim echem i cieszę się na kolejną muzyczną ucztę, jaką niewątpliwie będzie koncert Il Divo.
Wspomniała Pani o gwiazdach, które wystąpiły w hali
na granicy Gdańska i Sopotu. Czy łatwo jest „sięgnąć”
po te gwiazdy?
Sytuacja na pewno zmieniła się i zmienia z każdym dniem,
z każdą imprezą, która odbywa się w ERGO ARENIE. Początki nie były łatwe, dziś jednak mamy to za sobą. Udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie zorganizować praktycznie
każdą imprezę pod dachem. Wyrobiliśmy sobie markę,
a anonimowa jeszcze ponad 2 i pół roku temu ERGO
ARENA znana jest na rynku show-biznesu czy sportu. Zorganizowanie koncertu światowej gwiazdy to złożony proces i nie zawsze ostateczna decyzja zależy od nas. Faktem
niezaprzeczalnym jest jednak to, że obiekt spełnia wymogi nawet najbardziej wymagających artystów.
Co jest źródłem Waszego sukcesu?
Ciężka praca i profesjonalizm całego zespołu. Taka hala
wciąż jest nowością w Polsce. Rynek związany z zarządzaniem takimi obiektami, jak stadiony czy duże widowiskowo-sportowe hale dopiero się rozwija. Nic więc
dziwnego, że na początku byliśmy wszyscy pod silną
presją. Z biegiem czasu udowodniliśmy, że podejmujemy słuszne decyzje biznesowe, nie zapominając o działaniach prospołecznych, dziś w zasadzie nie ma imprezy,
która mogłaby nas zaskoczyć, a z naszych uwag i wskazówek korzystają inni. Dumni jesteśmy z faktu, iż w ciągu 11 dni jesteśmy w stanie zorganizować w naszym
obiekcie siedem imprez i to o bardzo zróżnicowanym
charakterze: od targów mieszkaniowych, przez mecze
koszykówki i piłki ręcznej, pokaz Monster Trucków, gdzie
konieczne było wwiezienie do wewnątrz hali tysiąc ton
piasku, na koncercie Sopocka Muza z udziałem trzech
orkiestr kończąc. Zresztą podobnie będzie teraz. Kiedy
kończyć się będzie koncert Il Divo, na naszym parkingu
czekać będzie kolejna ekipa techniczna, w sobotę następny koncert, a czasu na demontaż i montaż nowej
sceny nie będzie za dużo. A już w niedzielę rano hala
musi być przygotowana do meczów siatkówki. W ciągu
dwóch dni rozegrane zostaną trzy spotkania. Podsumowując 4 dni, 5 imprez, dwie różne sceny, nagłośnienie,
oświetlenie itp.
Jakie plany na przyszłość? Jakie czekają nas koncerty, imprezy?
Naszą ambicją jest organizacja imprez, które przyniosą
nam konkretne korzyści ﬁnansowe oraz takich, które przy-
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Dodatek specjalny do Dziennika Bałtyckiego
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W złocie i platynie
koncie zespół IL DIVO. Najnowszy z nich, bo
wydany 26 listopada ubiegłego roku “IL DIVO`s
GREATEST HITS” to podsumowanie dziewięciu
lat sukcesów grupy. Jak mówią muzycy, nowa
płyta to testament, który opowiada jak hiszpański
baryton, amerykański tenor, szwajcarski tenor
i francuski piosenkarz popowy tworzą historię
muzyki, uwodząc cały świat. Olbrzymi sukces
odniósł już debiutancki album grupy zatytułowany
“IL DIVO”, który w listopadzie 2004 roku został
numerem jeden z Wielkiej Brytanii i 12 innych
krajach (w Wielkiej Brytanii wyprzedził między
innymi Robbiego Williamsa). Dużym sukcesem
były także kolejne płyty i zespół bardzo szybko
zrobił międzynarodową karierę. W rezlultacie
dorobrek IL DIVO prezentuje się następująco:
9 lat działalności, 26 milionów sprzedanych
albumów, ponad 50 pozycji numer jeden
na światowych listach przebojów, 160 złotych
i platynowych nagród w 33 krajach i cztery
wyprzedane trasy koncertowe obejmujące 6
kontynentów.

REKLAMA

czy Pomorza nie muszą pokonywać setek kilometrów
po to, by uczestniczyć w występie swojego ulubionego artysty czy zespołu. Dziś największe światowe
gwiazd sportu i estrady przyjeżdżają do nas.

padkach trudno mówić o naszej rozpoznawalności, bo są miejsca, w których nie byliśmy lub nasze albumy nie były
wystarczająco promowane. Wiele zmieniają
też występy na żywo, zarówno te telewizyjne jak i koncerty w halach. Nasza muzyka
ma zupełnie inną jakość na żywo.
IL DIVO to muzyka klasyczna?
- To coś pomiędzy pop a klasyką. Używamy
klasycznych technik, ale to nie jest muzyka
klasyczna w czystej postaci. Wyłamujemy
się też z pewnego postrzegania muzyki klasycznej, które ma na co dzień wiele osób.
Niektórzy twierdzą, że klasykę trudno zrozumieć i trzeba mieć wiele cierpliwości, żeby wysiedzieć cały występ. Z naszą muzyką
jest nieco inaczej.
A co z tymi, którzy uważają was za boysband?
- Jestem trochę za stary na chłopca! Zgadza się pewnie wszystko pod względem
składu zespołu, ale jest jedna zasadnicza
różnica. W boysbandach jest tak, że jeden
czy dwóch piosenkarzy prowadzi wokal,
reszta się w to wkomponowuje, ale tak naprawdę trudno rozróżnić od siebie głosy.
Ostatnio oglądałem w MTV klipy jednego
z nowych boysbandów, którym jest One Direction. Widziałem na ekranie różne twarze,
ale miałbym problem, żeby opowiedzieć
o różnicach pomiędzy ich głosami. W muzyce pop różnorodność głosów raczej nie
jest tak duża, ponieważ wszyscy odwołują
się do pewnych generalnych zasad. U nas
jest inaczej, bo używamy różnych technik.
Jeśli znasz IL DIVO, nie masz problemu, żeby wskazać: teraz śpiewa Urs, a teraz David. Nie ma mowy o pomyłce i myślę, że
głównie z tego powodu wymykamy się z deﬁnicji boysbandu.

27 listopada ubiegłego roku do
sprzedaży traﬁł nowy album grupy Il
Divo zatytułowany "Il Divo Greatest
Hits". Na płycie, poza największymi
hitami grupy, znalazły się również
nowe utwory. Płyta jest podsumowaniem dziewięciu lat sukcesów międzynarodowej grupy wokalnej.
- Jestem dumny z tej płyty – mówi
Carlos Marin, członek zespołu. - Kocham każdy jeden utwór, który jest
na tej płycie. Dlaczego? Przypomina
mi o tym, co wspólnie przez cały ten
czas udało nam się osiągnąć. Jesteśmy razem już przez tak wiele lat, cały czas robimy to, co robimy,
sprzedając w dalszym ciągu tak wiele płyt i grając niesamowitą liczbę
koncertów. Najważniejsze jednak, że
wspólnie tworzymy świetną muzykę
dla naszych fanów. To coś wspaniałego. IL Divo to miłość mojego życia.
Wielkimi hitami z całą pewnością są
nowe utwory, które znalazły się na
płycie „Il Divo Greatest Hits”. To piosenki, które od wielu lat uznawane są
za największe przeboje muzyki popularnej. Pierwszym z nich jest „My
Hearth Will Go On”, który znany jest
jako wielki hit Celine Dion. Piosenka
była i jest kojarzona przede wszystkim ze znanym na całym świecie ﬁlmem „Titanic”. Drugim nowym
utworem jest „Can`t Help Fallling in
Love”, zaaranżowany przez Elvisa
Presleya, a ostatnio wykonywany
między innymi przez Andrea Bocellego. Kolejnym wielkim hitem światowej muzyki, jest „I Will Always Love
You” Whitney Houston. Piosenka
jest doskonale znana z kultowego ﬁlmu „Bodyguard”. Czwartą nową
aranżacją jest utwór „Alone” grupy
„Heart”.
Wszystkie nowe piosenki doskonale
wpisują się w styl muzyczny grupy IL
DIVO. To romantyczne ballady, które
wykonane w operowym stylu, brzmią
w niepowtarzalny sposób.

Pięć magicznych głosów
15 marca w hali ERGO ARENA
wszystkich fanów muzyki czeka
prawdziwa uczta. W hali położonej
na pograniczu Gdańska i Sopotu
zaśpiewają bowiem wokaliści,
którzy swoimi głosami od kilku lat
poruszają cały świat.
IL DIVO to międzynarodowa grupa wokalna, którą tworzy czterech śpiewaków: hiszpański baryton Carlos Marín,
tenor Urs Toni Bühler, amerykański tenor David Miller oraz
francuski tenor Sébastien Izambard. Wykorzystując swój
talent oraz klasyczne techniki, prezentują popularne, romantyczne piosenki w symfoniczno – operowych aranżacjach. Ich niepowtarzalne głosy, styl w którym
przedstawiają swoje utwory oraz fakt, iż wszyscy są bardzo przystojni powoduje, że kobiety na całym świecie szaleją na punkcie IL DIVO.

Zespół ma w swoim dorobku sześć albumów: IL DIVO,
ANCORA, SIEMPRE, THE PROMISE, WICKED GAME
i GREATEST HITS. W maju 2011 roku otrzymał prestiżową
nagrodą Artysty Dekady podczas rozdania nagród Classic
Brit Awards.
Zespół nagrywał m.in. z takimi wykonawcami jak Céline
Dion (przebój „I Believe In You”), Toni Braxton (hiszpańską
wersję jej hitu „Unbreak My Heart” – „Regresa A Mí”) i Barbrą Streisand. Kwartet wykonał w duecie z Toni Braxton
hymn “The Time of Our Lives” na rozpoczęcie oraz zakończenie mistrzostw świata w piłce nożnej w 2006 roku.
W ubiegłym roku zespół IL DIVO wystąpił w trakcie Diamentowego Jubileuszu Elżbiety II. Czwórka przystojnych wokalistów zaśpiewała dla angielskiej królowej w Zamku
Królewskim w Windsorze, który od wieków jest rezydencją
angielskich monarchów. Uroczystości miały niezwykle podniosły charakter. Występ IL DIVO przed Elżbietą II i rodziną
królewską obejrzało blisko 15.000 osób, którym udało się
zdobyć tzw. złoty bilet na to wydarzenie.
15 marca w ERGO ARENIE zespół IL DIVO zaśpiewa w towarzystwie Katherine Jenkins – walijskiej wokalistki, która
na co dzień śpiewa mezosopranem.

Katherine Jenkins słynie z doskonałych wykonań zarówno
repertuaru muzyki klasycznej jak i utworów nawiązujących
do muzyki popularnej. Wykonuje w wyjątkowym stylu popowe
utwory, ale także arie, hymny i lekkie utwory muzyki poważnej.
Jej oﬁcjalny debiut w branży muzycznej miał miejsce
w 2004 roku. Od tego czasu piosenkarka sprzedała blisko
siedem milionów swoich albumów. Warto zresztą zauważyć,
że kariera Jenkins rozwija się w bardzo szybkim tempie.
Można o niej powiedzieć, że jest najszybciej sprzedającym
się głosem sopranowym w branży.
Walijska piosenkarka do tej pory wydała osiem albumów
studyjnych, w Wielkiej Brytanii zdobyła wiele prestiżowych
nagród, a jej płyty pokrywają się platyną na całym świecie.
Jenkins śpiewała również z największymi tuzami muzyki klasycznej. Między innymi wystąpiła wspólnie z Placido Domingo. Poza tym pracowała z doskonale znanymi na całym
świecie producentami muzycznymi jak: David Foster, czy
John Shanks.
Liczną publiczność Jenkins zdobyła zwłaszcza w Wielkiej
Brytanii, gdzie zyskała bardzo dużą grupę młodych fanów.
Pomogła jej w tym między innymi rola jurora w programie
“ITV’s Popstar to Operastar”.

Promocja koncertu w internecie

Reklama na portalach Newsweek.pl i Forbes.pl
Reklama koncertu IL Divo w ERGO ARENIE pojawiła się
również na portalach Newsweek.pl i Forbes.pl. To jedne
z najbardziej popularnych portali opiniotwórczych w kraju.
Reklama była widoczna w tym przypadku przez około dwa
tygodnie na stronie głównej.

Il Divo & Katherine Jenkins - Koncert w Gdańsku/Sopocie
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Il Divo & Katherine Jenkins - Koncert w Gdańsku/Sopocie

Patronat wp.pl
Patronem medialnym koncertu IL Divo w ERGO ARENIE
był także portal Witualna Polska, który zapewnił opiekę
redakcyjną nad tym wydarzeniem, a także zadbał o odpowiednią kampanię reklamową. W ramach współpracy
wyemitowano łącznie ponad 3 000 000 odsłon na
stronie głównej WP.

Reklama na stronie głównej Witualnej Polski

Informacja o koncercie IL Divo w ERGO ARENIE na portalu WP
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Il Divo & Katherine Jenkins - Koncert w Gdańsku/Sopocie

Patronat portalu www.trojmiasto.pl
Patronem medialnym koncertu IL Divo w ERGO ARENIE
był portal Trójmiasto.pl. W ramach współpracy została
przeprowadzona trzytygodniowa kampania barterowa,
polegająca na emisji baneru na podstronach portalu.
Poza tym, informacje o występie międzynarodowej grupy wokalnej były widoczne między innymi w boksach
„Nie przegap”, „Pod Patronatem”, „Polecamy”, „W najbliższym czasie”, „Imprezy tygodnia” oraz w kalendarzu
imprez. Portal przeprowadził również konkurs, w którym
do wygrania były bilety na koncert w ERGO ARENIE.

Baner promujący koncert IL Divo na Trójmiasto.pl

Koncert IL Divo w boksie „Nie przegap”

Koncert IL Divo w boksie „Polecamy”

Koncert IL Divo w boksie „Pod patronatem”

Koncert IL Divo w kalendarzu imprez

Koncert IL Divo w boksie „W najbliższym czasie”

Koncert IL Divo w boksie „Imprezy tygodnia”

Promocja koncertu w internecie

Il Divo & Katherine Jenkins - Koncert w Gdańsku/Sopocie

Patronat Demotywatory.pl
Jednym z najważniejszych działań promocyjnych w związku z koncertem IL Divo w ERGO ARENIE była emisja archwialnego koncertu zespołu
w TVP1. Doszło do niej 1 stycznia 2013 roku o godzinie 16:20. Emisję koncertu poprzedziły reklamy zapraszające na występ zespołu w Gdańsku. Były one
wyświetlone także po zakończeniu programu.
Poza tym, koncert IL Divo był emitowany przez TVP
Polonia (trzy emisje), TV Trwam (jedna emisja), TV Asta
(trzy emisje), CW24 (dwie emisje), Twoją Telewizję Morską
(dwie emisje). Wymienione telewizje lokalne w ramach
współpracy wyemitowały także dwukrotnie wywiad
z międzynarodową grupą wokalną.

Reklama koncertu IL Divo na portalu Demotywatory.pl

Patronat DlaStudenta.pl
Patronem medialnym koncertu IL Divo w ERGO ARENIE został portal DlaStudenta.pl, który zapewnił opiekę
redakcyjną nad tym wydarzeniem, a także wyemitował
reklamy barterowe. Reklama na portalu liczyła łącznie
300 000 odsłon.

Reklama koncertu na portalu DlaStudenta.pl
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Patronat JazzSoul.pl
Jednym z patronów medialnych koncertu IL Divo
w ERGO ARENIE był portal JazzSoul.pl. Zapewnił on
odpowiednią opiekę redakcyjną nad wydarzeniem.
Ważnym elementem była również kampania banerowa.
Reklama była w tym przypadku widoczna praktycznie
od dnia ogłoszenia marcowego koncertu do dnia jego
rozpoczęcia. Obejmowała ona stronę główną JazzSoul.
pl i podstrony portalu.

Reklama koncertu IL Divo na portalu JazzSoul.pl

Patronat Muzyka.pl
Patronem medialnym koncertu IL Divo w ERGO ARENIE
został portal Muzyka.pl, który zapewnił odpowiednią opiekę redakcyjną nad tym wydarzeniem, a także
działania reklamowe. Warto powiedzieć, że w ramach
współpracy od ogłoszenia marcowego koncertu do
dnia jego rozpoczęcia na stronie głównej Muzyka.pl
widoczny był baner promujący to wydarzenie.

Reklama IL Divo na portalu Muzyka.plv
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Pozdrowienia i zaproszenie
od IL Divo
Koncert IL Divo i Katherine Jenkins, który odbył się 15
marca w położonej na pograniczu Gdańska i Sopotu hali
ERGO ARENA, zainaugurował oficjalną trasę koncertową
zespołu na rok 2013. W związku z tym tuż przed wyjściem
na scenę w Trójmieście zespół nagrał specjalne pozdrowienia dla swoich fanów, które stanowiły jednocześnie
zaproszenie na wszystkie tegoroczne występy. Film został
później umieszczony na oficjalnej stronie międzynarodowej grupy wokalnej i zyskał dużą popularność.

Film zapraszający na tegorczną trasę koncertową został umieszczony na oficjalnej stronie zespołu
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Działania na Facebooku
Koncert IL Divo w ERGO ARENIE był promowany
na portalu społecznościowym Facebooku. Promocja
odbywała się przede wszystkim za pośrednictwem
oficjalnego fanpage`a firmy Prestige MJM, który liczy
ponad 5000 fanów. Regularnie za jego pośrednictwem
do fanów IL Divo docierały najważniejsze informacje
związane z marcowym koncertem. Wpisy o koncercie
w ERGO ARENIE pojawiały się również regularnie na
oficjalnym fanpage`u IL Divo, który liczył wówczas
ponad 5000 fanów.

Oficjalny fanpage IL Divo

Oficjalny fanpage IL Divo

Przykład wpisu promującego koncert IL Divo
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Newslettery
Kampania promocyjna koncertu IL DIVO została wsparta wysyłką newsletterów informujących o koncercie IL DIVO
w Gdańsku. Newslettery zostały wysłane do bazy klientów Eventim oraz Prestige MJM. Dodatkowo Sony Music Polska wysłało
specjalny newsletter do swoich klientów informując o emisji koncertu w TVP1 oraz zapraszając na koncert do Gdańska.
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Wizualizacje sponsorów i patronów medialnych w dniu koncertu w hali oraz w jej okolicy
W hali oraz w jej najbliższej okolicy w dniu koncertu eksponowani byli sponsorzy oraz patroni medialni koncertu.
Banery z reklamami rozlokowane zostały na całej hali. Tam
też można było odnaleźć liczne parasole reklamowe oraz
rollbanery. W hali oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie stanęły również balony przedstawiające partnerów koncertu.
Były też stanowiska promocyjne wybranych sponsorów oraz
patronów medialnych imprezy.

prezentacja sponsorów i patronów medialnych

Il Divo & Katherine Jenkins - Koncert w Gdańsku/Sopocie

