Limelight er en musikstreaming app til opdagelse af ny musik. Vi fokuserer udelukkende på up-andcoming artister.
Limelight vil gøre det nemmere for artister og lyttere at finde hinanden – vores dybdelærende
algoritme parrer dem automatisk baseret på lytterens personlige musiksmag. Målet med platformen er
at skabe et miljø, der sikrer at de mest talentfulde artister rent faktisk bliver opdaget.
Limelight-appen for lytterne blev lanceret i marts 2018. Som artist beholder du alle rettighederne til
musikken selv - du kan fjerne musikken med øjeblikkelig virkning, og du kan sagtens udgive på andre
platforme (fx Spotify) samtidig med Limelight. Det er i øvrigt helt gratis at uploade.

1. POTENTIELLE FANS
Du er garanteret at blive hørt af et relevant publikum med præferencer indenfor lige netop din
genre. Din musik bliver automatisk matchet med lyttere, der har smag for din musik. Vores
algoritme lærer nemlig intuitivt lytterens smag igennem brug af appen. Jo, flere der ’liker’ din
musik, jo mere yderligere eksponering får du – lytternes mening vil på demokratisk vis
bestemme, hvem der hitter på platformen (se ’Personal Radio’ på side 2).

2. OMFATTENDE LYTTER FEEDBACK
Du bliver klogere på dine lyttere gennem Limelight, da du får adgang til ’Artist Dashboard’ (se
side 3) på vores website helt uden betaling. Dette indeholder bl.a. demografisk data (alder, køn
og lokation) på dine lyttere. Derudover får du konkret feedback på din musik gennem en rating,
og en tendens over, hvornår i dine sange lytterne primært ’liker’. Du kan også finde relaterede
artister gennem Limelight, og måske finde din nye kreative partner her.

3. FÅ EN PLADEKONTRAKT OG BLIV BOOKET TIL KONCERTER
Pladeselskaberne og bookingbureauerne scouter nye talenter gennem brug af Limelight’s data.
Dermed øges dine chancer for det helt store gennembrud, hvis du får succes på Limelight.

4. BLIV BETALT GENNEM KODA
Vi har underskrevet en aftale med KODA, hvilket vil sige,
at KODA-registrerede artister tjener penge på streams på Limelight.
Vi har skabt Limelight for at sikre bedre vilkår for up-and-coming artister. Det gør vi ved at tilbyde en
mere direkte vej til eksponering - uden at skulle være afhængig af at bruge en masse penge på at
markedsføre ens musik. Samtidig er Limelight en langt nemmere platform for lyttere med kærlighed
for musikken. De kan nu gå på opdagelse med bare ét enkelt klik.
Udover mere eksponering mener vi også, at du, som artist, fortjener at blive betalt, når lytterne
streamer din musik.

Upload din musik her: limelight-music.com
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PERSONAL RADIO
I appen for lytterne
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ARTIST DASHBOARD
Når artisten er logget ind på vores website
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