
Možnosti využitia priestoru predajne „Spinaker Hudobniny“ na Námestí SNP v Bratislave

Podpisovanie albumov spojené s predpredajom na webe spinaker.sk: 
podpisovaniu predchádza predpredaj CD s podpisom, ktorý je smerovaný na web  
spinaker.sk. Tento predpredaj zvyčajne trvá dva týždne a končí ideálne v deň dátumu vydania, kedy  
sa podpisovanie albumu uskutoční. Samotná akcia môže byť s verejnosťou vo forme autogramiády, 
alebo súkromne bez verejnosti. Počas podpisovania robíme live stream na sociálne siete (umelca 
aj Spinaker), pri ktorom budete mať možnosť album bližšie predstaviť. O výstupy vo forme videa a 
fotiek sa Vám radi postaráme.
  
Vzorové videá:
Miro Jaroš video -  https://www.facebook.com/spinakermusic/videos/583111562572519/
Bystrík live stream -  https://www.facebook.com/spinakermusic/videos/2717330845260069/

Podpisovanie albumov / autogramiáda bez predpredaja na webe spinaker.sk: 
možnosť podpisovej akcie / autogramiády v predajni je aj v prípade, že predpre-
daj nebudete smerovať na web spinaker.sk. V našich priestoroch je možnosť usporiadať  
autogramiádu s fanúšikmi, ktorí sa s umelcom budú môcť odfotiť, porozprávať a nechať si  
podpísať albumy. Celá autogramiáda u nás prebieha v uvoľnenej nálade. Autogramiádu je možné 
spojiť aj s malým spontánnym koncertom. Podpisovanie môže prebehnúť aj bez účasti fanúšikov, v 
podstate sa predajňa použije ako kulisa na live stream, prípadne inú obrazovú produkciu.

Vzorové video, fotografie:
Juraj Hnilica  -  https://www.facebook.com/spinakermusic/videos/765990473967245/
Fotografie z autogramiády -  https://www.facebook.com/media/set/?vanity=spinakerhudob-
niny&set=a.213077933499084

Krst albumu / predstavenie albumu novinárom...atď: 
v priestoroch Spinaker Hudobnín môžete svoj nový album aj pokrstiť. Priestory sú pre tento 
účel prispôsobené – súčasťou predajne je pódium, pod ktorým sa dá jednoduchým odsunutím  
platňových vagónov vytvoriť priestor pre cca 30 ľudí. Pri tomto type akcie Vám vieme zabezpečiť  
catering (jedlo aj nápoje) a elegantné stand by stolíky. Náklady na spomenuté položky Vám prefak-
turujeme 1 k 1, teda bez akéhokoľvek zisku pre Spinaker. Priestor a grafiku k udalosti Vám poskyt-
neme bezplatne.

Vzorové video, fotografie:
Krst La Gioia -   https://www.facebook.com/spinakermusic/videos/256193955494963/
Fotografie z krstu - https://www.facebook.com/pg/spinakerhudobniny/photos/?tab=album&al-
bum_id=211135027026708
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