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Justin Timberlake - Koncert w Gdańsku

Lekkość i profesjonalizm Timberlake`a.
Porywające show na PGE ARENIE
Wielki i ogłuszający aplauz towarzyszył niemal przez cały czas
Justinowi Timberlake`owi podczas koncertu na PGE ARENIE.
Koncert obejrzało 42 000 widzów. Artysta potwierdził, że nie przez
przypadek jest określany królem popu.
Przyjazd amerykańskiego wokalisty do Polski od początku był
uważany za jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych
2014 r. Już przed początkiem tego wydarzenia organizatorzy
i media zapowiadali, że nawet jeśli artysta zaserwuje fanom
połowę tego, na co go stać, to polska publiczność oszaleje.
Timberlake nie zamierzał się jednak oszczędzać. Zaserwował
wielkie amerykańskie show. Śpiewał, tańczył, grał na instrumentach i żartował z publicznością. Wszystko robił na najwyższym
poziomie z bardzo dużą lekkością.
- Ten facet niesamowicie potrafi skracać dystans z publicznością.
Z nim można się poczuć jak z kumplem. Jest trochę takim „ziomem”
z Twojej dzielnicy. Swego czasu powiedział zresztą, za co kocha
Nowy Jork. Mówił, że tam się nikt nim nie podnieca jak wielką
gwiazdą. Kiedy ktoś mija go na ulicy krzyczy „Timberlake, dobra
robota!”. Podczas tego koncertu też pokazał, że to lubi najbardziej.
Był bardzo blisko ludzi – powiedział znany prezenter telewizyjny
Tomasz Kammel.
Timberlake podczas koncertu na gdańskim stadionie zagrał
swoje największe hity. Występ otworzył utwór „Pusher Love
Girl”, który artysta musiał jednak przerwać w połowie z powodu ogłuszających reakcji publiczności. „JT” ukłonił się wtedy
kilka razy swoim fanom i kontynuował wielkie show. Złapał
doskonały kontakt z publicznością i potrafił nią zawładnąć
na ponad dwie godziny. Napięcie i poziom ekscytacji fanów
rosły z każdym kolejnym hitem artysty. Tego wieczoru Justin
Timberlake wykonał między innymi takie piosenki jak „Cry Me
a River”, „Sexy Back”, „Suit&Tie”. Swoje wielkie show zakończył
utworem „Mirrors”, który przez cały czas śpiewała z nim 42-tysięczna widownia na PGE ARENIE.
- Stosując porównanie do koszykówki, Timberlake to taki Shaquille O`Neal, Michael Jordan w kwiecie wieku czy LeBron James
– powiedział najbardziej znany polski koszykarz Marcin Gortat,

który na koncercie pojawił się
z piosenkarką Tatianą Okupnik.
- Marcin przetańczył cały koncert,
a to jest coś, co można rzadko obserwować! To oznacza, że mu się
naprawdę podobało. Mi zresztą
też. Cieszę się, że mogłam podziwiać Justina i jego muzyków. Jego
kapela też zasługuje na uznanie,
bo jest genialna – powiedziała
z kolei Okupnik
Koncert w wielu momentach
zaskakiwał za sprawą samego
piosenkarza. Przy okazji z jednego utworów Timberlake wypatrzył w publiczności 31-letnią
fankę, która tego dnia obchodziła urodziny. Artysta wraz z całym
stadionem odśpiewał jej „Happy
Birthday”. - Dziś zresztą wszyscy
mają urodziny – powiedział po
chwili Justin, co spotkało się po raz kolejny z wielkim aplauzem fanów.
Występ Justina Timberlake`a był dopracowany pod każdym
względem. O odpowiednią oprawę, zgodnie z wcześniejszymi
zapowiedziami zadbali także fani, którzy podczas trzeciego
utworu podnieśli serduszka z napisem „We Love You Justin”.
Za serce chwytały także momenty, kiedy na PGE ARENIE wszyscy uczestnicy koncertu zapalili swoje telefony. Raz działo się
to spontanicznie, a innym razem na wyraźną sugestię piosenkarza. - To wielka sprawa zapanować nad takim tłumem.
Justin Timberlake pokazał jednak, że i to przychodzi mu z dużą

łatwością. Nie mamy wątpliwości, że warto było zaprosić go do
Polski – dodał Janusz Stefański z agencji Prestige MJM, która
wspólnie z Areną Gdańsk Operator była organizatorem tego
wyjątkowego wydarzenia.
Koncert obejrzało około 42 000 fanów. Było to do tej pory
największe wydarzenie na PGE ARENIE. - To pokazuje, że warto
było budować taki obiekt – cieszył się po zakończeniu show
Justina Timberlake`a prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. - Myślimy już o przyszłym roku i zapraszamy wszystkich
do Gdańska – dodał z kolei Tomasz Kowalski, prezes Areny
Gdańsk Operator.
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DJ Freestyle Steve
Przed gwiazdą wieczoru swoje umiejętności zaprezentował DJ Freestyle Steve. Przed koncertem na PGE Arenie
przygotował energetyczny set, który „rozgrzał publiczność
do czerwoności”. Set zawierał m.in. utwory takich artystów
jak: Metallica, Avicii, Alicia Keys, Justin Timberlake czy Nirvana.
Freestyle Steve a właściwie Steve Johnson to amerykański
dj, pochodzący z Miami. Zaczynał swoją karierę muzyczną
w południowej Kalifornii a obecnie znany jest w całym USA.
Steve jest oficjalnym dj’em Timbalanda. Przydomek „Freestyle” dostał od swojego przyjaciela i legendy DJ’a Uncle
Al. Współpracował z takimi gwiazdami jak Dr. Dre, 50 Cent
czy Madonna. W 2014 r. występował jako support podczas
trasy koncertowej Justina Timberlake 20/20 World Tour.

Oficjalny FB DJ Feestyle Steve

Oficjalny FB DJ Feestyle Steve
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Trasa koncertowa Justina Timberlake’a w 2014 roku
Data
13 stycznia
14 stycznia
16 stycznia
17 stycznia
19 stycznia
20 stycznia
22 stycznia
7 lutego
9 lutego
10 lutego
13 lutego
14 lutego
16 lutego
17 lutego
20 lutego
21 lutego
24 lutego
25 lutego
27 lutego
4 marca
5 marca
30 marca
1 kwietnia
2 kwietnia
4 kwietnia
5 kwietnia

Miasto
Edmonton

Kraj
Kanada

Obiekt
Rexall Place

Vancouver
Seattle

Rogers Arena
KeyArena

San Jose
Inglewood
Denver
Fargo
St. Paul
Omaha

SAP Center
The Forum
Pepsi Center
Fargodome
Xcel Energy Center
Century Link Center

Toronto

USA

Kanada

Chicago

United Center

Nowy York
Washington
Filadelfia
Boston
Sunrise
Miami
Sheffield
Londyn
Glasgow

Air Canada Centre

Madison Square Garden
USA

Wielka Brytania
Szkocja

Verizon Center
Wells Fargo Center
TD Garden
BB&T Center
American Airlines Arena
Motorpoint Arena

Data
7 kwietnia
8 kwietnia
11 kwietnia
12 kwietnia
14 kwietnia
15 kwietnia
18 kwietnia
20 kwietnia
22 kwietnia
24 kwietnia
26 kwietnia
28 kwietnia
1 maja
2 maja
4 maja
6 maja
8 maja
10 maja
12 maja
15 maja
17 maja

Miasto
Manchester

Obiekt
Phones 4u Arena

Wielka Brytania
Birmingham

LG Arena

Zurych

Szwajcaria

Hallenstadion

Arnhem

Holandia

GelreDome

Kolonia

Niemcy

Lanxess Arena

Berlin
Paryż
Amsterdam

Francja
Holandia

O2 World
Stade de France
Ziggo Dome

Antwerpia

Belgia

Sportpaleis

Hamburg
Kopenhaga
Oslo
Sztokholm
Helsinki
St. Petersburg
Moskwa

Niemcy
Dania
Norwegia
Szwecja
Finlandia

O2 World
Parken Stadion
Telenor Arena
Tele2 Arena
Hartwall Areena
SKK Arena
Olimpiyskiy

23 maja

Abu Dhabi

26 maja
28 maja
30 maja
1 czerwca
3 czerwca
4 czerwca

Istambuł
Tel Aviv
Rabat
Lizbona
Praga
Wiedeń

O2 Arena
SSE Hydro

Kraj

Rosja
Zjednoczone
Emiraty
Arabskie
Turcja
Izrael
Maroko
Portugalia
Czechy
Austria

du Arena
ITU Stadyumu
HaYarkon Park
OLM Souissi
Parque das Nacoes
O2 Arena
Wiener Stadthalle
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Data

Miasto

Kraj

6 czerwca
8 czerwca
10 czerwca
9 lipca
10 lipca
12 lipca
14 lipca
16 lipca
18 lipca
19 lipca
22 lipca
25 lipca
26 lipca
28 lipca
30 lipca
31 lipca
3 sierpnia
5 sierpnia
8 sierpnia
9 sierpnia
11 sierpnia
12 sierpnia
16 sierpnia
17 sierpnia
19 sierpnia
21 sierpnia
24 sierpnia

Berlin
Frankfurt
Londyn
Buffalo
Nowy York
Charlotte
Baltimore
Albany
Uncasville
Boston
Ottawa

O2 World
Commerzbank-Arena
Wielka Brytania O2 Arena
First Niagara Center
Hammerstein Ballroom
Time Warner Cable Arena
USA
Baltimore Arena
Times Union Center
Mohegan Sun
TD Garden
Canadian Tire Centre
Kanada
Bell Centre

Montreal

Obiekt

Niemcy

Detroit

The Palace of Auburn Hills

Kansas City

Sprint Center

New Orleans
San Antonio
Las Vegas
Glendale
San Jose
Los Angeles
Chelmsford
Staffordshire
Gdańsk
Paryż
Kópavogur

Smoothie King Center
USA
AT&T Center
MGM Grand Garden Arena
Jobing.com Arena
SAP Center
Staples Center
Hylands Park
Wielka Brytania
Weston Park
Polska
PGE Arena Gdańsk
Francja
Olympia
Islandia
Korinn

Data

Miasto

Kraj

Obiekt

18 września
19 września
22 września
23 września
26 września
27 września
1 października
2 października
8 października
9 października
12 października
13 października
15 października
20 listopada
22 listopada

Auckland

Nowa Zelandia Vector Arena

Portland
Oakland

Moda Center
Oracle Arena

24 listopada

Inglewood

The Forum

26 listopada
28 listopada
1 grudnia
3 grudnia
5 grudnia
8 grudnia
10 grudnia
13 grudnia
14 grudnia
17 grudnia
19 grudnia
20 grudnia

Anaheim
Las Vegas
Houston
Dallas
Oklahoma City
Chicago
Toronto
Uncasville
Nowy York
Filadelfia
Nashville
Atlanta

Melbourne

Etihad Stadium

Sydney

Adelaide Entertainment
Centre
Brisbane Entertainment
Centre
Allphones Arena

Perth

Perth Arena

Adelaide
Brisbane

Australia

USA

Kanada

USA

Honda Center
MGM Grand Garden Arena
Toyota Center
American Airlines Center
Chesapeake Energy Arena
United Center
Air Canada Centre
Mohegan Sun
Barclays Center
Wells Fargo Center
Bridgestone Arena
Gwinnett Center
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10 największych obiektów na trasie
Obiekt
1. Stade de France
2. Melbourne Etihad Stadium
3. Commerzbank-Arena
4. PGE Arena
5. Parken Stadion
6. Olympic Stadium
7. Tele2 Arena
8. GelreDome
9. Bell Centre
10. The Palace of Auburn Hills

Miasto
Paryż
Melbourne
Frankfurt
Gdańsk
Kopenhaga
Moskwa
Sztokholm
Arnhem
Montreal
Detroit

Kraj
Francja
Australia
Niemcy
Polska
Dania
Rosja
Szwecja
Holandia
Kanada
USA

Pojemność
81 338
53 359
48 000
43 615
38 009
35 000
30 001
25 000
22 114
21 231

Stade de France

Melbourne Etihad Stadium

Commerzbank-Arena
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Setlista koncertu Justina Timberlake’a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

My Way
Intro (20/20)
Pusher Love (20/20)
Gimme What I Don't Know I Want (intro)
Rock Your Body
Don't Hold The Wall (Vocal Intro)
FSLS
LILY/ My Love
TKO
Summer Love
Love Stoned
Until The End of Time (w/ 1verse)
Holy Grail/ Cry Me A River
Senorita
Take Back the Night
Shake Your Body
Not A Bad Thing (full)
What Goes Around (w FLIP)
Suit & Tie
Sexy Back
Mirrors
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Liczby koncertu Justina Timberlake’a w Gdańsku

2500

1450
162
148
20,5

– tyle metrów płotów potrzebnych było aby zorganizować
wszystkie wejścia, strefy oraz punkty gastronomiczne na stadionie oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie w dniu koncertu.

– tyle osób pracowało przy organizacji koncertu. Na wspomnianą liczbę składały się między innymi: osoby odpowiedzialne za budowę sceny, służby ochrony, obsługa cateringu
VIP, obsługa stoisk gastronomicznych i wolontariusze.

– tyle metrów kwadratowych miał ekran ledowy, który
stanowił tło sceny. Na koncert w Gdańsku został specjalnie
sprowadzony z zagranicy. Oprócz tego po bokach sceny
umieszczone zostały dwa mniejsze ekrany ledowe. Łączna
powierzchnia ekranów ledowych podczas koncertu Justina
Timberlake’a w Gdańsku wynosiła więc ponad 210 metrów
kwadratowych.

– tyle ton stali było potrzebne do wybudowania sceny.

– tyle metrów miało okno sceny, na której wystąpił Justin
Timberlake.

PREZYDENT I GWIAZDA WIECZORU

Spotkanie
prezydenta Gdańska
z Justinem Timberlakiem
19 sierpnia, tuż przed koncertem doszło do spotkania
prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza z Justinem Timberlakiem. Była to doskonała okazja do dyskusji na temat
występu amerykańskiego piosenkarza na PGE ARENIE.
Paweł Adamowicz i Justin Timberlake rozmawiali także
o pobycie artysty w Gdańsku. Nie zabrakło pamiątkowych
zdjęć i... prezentów. Prezydent przygotował dla wokalisty
książkę kucharską z wegańskimi przepisami i bursztynowy
kapelusz autorstwa duetu trójmiejskich projektantów Jola
Słoma & Trymbulak.

Pamiątkowe zdjęcie rodziny prezydenta Adamowicza
z amerykańskim wokalistą oraz okolicznościowe prezenty,
które od prezydenta Gdańska otrzymał Justin Timberlake.
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Znani na koncercie
Andrzej Piaseczny

Ewa Farna

Polski wokalista i aktor. Urodzony 6 stycznia 1971 roku
w Pionkach. Studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej
w Kielcach. Na polskim rynku muzycznym zadebiutował
w 1992 roku jako frontmen formacji MAFIA. Obecnie artysta
solowy, twórca takich hitów jak: „Z głębi duszy”,„Śniadanie
do łóżka” oraz „Chodź, przytul, przebacz”. W roku 2001
reprezentował Polskę na festiwalu EUROWIZJI, który odbył
się w Kopenhadze. Juror pierwszej edycji popularnego
talent show „The Voice of Poland” oraz trener trzeciej edycji
programu „Bitwa na głosy”.

Polska wokalistka i kompozytorka. Obecnie jurorka znanego talent show X Factor . Urodzona 12 sierpnia 1993 roku
w Trzyńcu. 6 lipca 2006 roku ukazał się jej pierwszy album
w Czechach „Měls mě vůbec rád”, który zrobił wielką furorę
na tamtym rynku muzycznym. Na polskiej scenie muzycznej pojawiła się 9 listopada 2007 roku z płytą „Sam na
sam”, która jest polską wersją „Měls mě vůbec rád”. Autorka
takich utworów jak: „Cisza”, „Bez łez” oraz „EWAkuacja”, które
zostały nagrane w dwóch wersjach językowych: polskim
i czeskim. W 2012 roku trenerka drużyny w trzeciej edycji „Bitwy na głosy”. Laureatka i zdobywczyni wielu prestiżowych
nagród, takich jak: Superjedynki, Złote Dzioby, VIVA Comet,
czy MTV Europe Music Awards.

Czesław Mozil
Polski wokalista, kompozytor, muzyk, akordeonista oraz juror
popularnego talent show X Factor. Urodzony 12 kwietnia
1979 roku w Zabrzu. Absolwent Duńskiej Królewskiej Akademii Muzycznej w Kopenhadze. Były członek grupy Tesco
Value, a obecnie lider polsko-duńskiego zespołu Czesław
Śpiewa. W 2008 roku zawojował polski rynek muzyczny
albumem pt. „Debiut”, który w bardzo szybkim tempie
osiągnął status platynowej płyty. Laureat nagrodzony za teledysk do piosenki „Maszynka do świerkania” na międzynarodowym festiwalu kanadyjskim Crave Fest 2008 w kategorii
wideoklipów nieanglojęzycznych. Przez rok współprowadzący w porannej audycji „Zwolnienie z WF-u” na antenie
radia Eska Rock.

Marcin Gortat
Polski koszykarz, wychowanek Łódzkiego Klubu Sportowego. Urodzony 17 lutego 1984 roku w Łodzi. Syn polskiego
boksera Janusza Gortata – dwukrotnego medalisty olimpijskiego w wadze półciężkiej i Alicji Gortat reprezentantki
narodowej, dwukrotnej mistrzyni Polski w siatkówce. Jedyny
Polak w historii, który awansował w 2009 roku do finałów
NBA . Były zawodnik amerykańskich drużyn Phoenix Sun
i Orlando Magic oraz reprezentacji Polski. Obecnie gracz
zespołu Washington Wizards.

Edyta Herbuś

Kamil Durczok

Polska tancerka i aktorka. Urodzona 26 lutego 1981 roku
w Kielcach. Trzykrotna Mistrzyni Polski Formacji Tanecznych,
dwukrotna zdobywczyni Pucharu Polski Formacji Tanecznych i wicemistrzyni Polski w tańcach latynoamerykańskich;
finalistka Mistrzostw Polski, Europy i świata w tańcu nowoczesnym. Znana z tanecznego show „Taniec z gwiazdami”,
w którym wystąpiła u boku największych gwiazd polskiego
show biznesu. Na swoim koncie ma również kilkanaście
ról w znanych, polskich serialach, takich jak: „Na Wspólnej”,
„Ojciec Mateusz”, „Kryminalni”, „Klan” czy „Plebania”.

Polski dziennikarz stacji TVN, redaktor naczelny programu
informacyjnego „Fakty”. Urodzony 6 marca 1968 w Katowicach. Przygodę z dziennikarstwem rozpoczął już na studiach współtworząc program Studenckiego Radia EGIDA.
W 1991 roku można było go usłyszeć w Radiu Katowice,
później rozpoczął współpracę z Telewizją Katowice. Przez
wiele lat dziennikarz telewizji publicznej. Obecnie prezenter
„Faktów po Faktach” i redaktor naczelny Faktów w telewizji
TVN. Nagrodzony za swą pracę takimi wyróżnieniami jak:
„Złota Kamera”, „Wiktory Publiczności” czy „Grand Press”.
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Maciej Musiał

Tatiana Okupnik

Polski aktor i prezenter muzycznego talent show The Voice
of Poland. Urodzony 11 lutego 1995 roku w Warszawie. Największą sławę przyniosła mu rola Tomka Boskiego w serialu
Rodzinka.pl, emitowanym w TVP. Odtwórca głównej roli
w filmie „Mój biegun”. W 2013 roku nominowany w plebiscycie „Viva! Najpiękniejsi” w kategorii „Najpiękniejszy Polak”

Polska piosenkarka, autorka tekstów, jedna z jurorek popularnego talent show X Factor. Urodzona 2 września 1978
roku w Łodzi. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Swoją
karierę muzyczną rozpoczęła pod koniec lat 90, kiedy to dołączyła do zespołu Blue Cafe. Autorka i wykonawca znanych
utworów, takich jak: „ Do nieba, do piekła”, czy „You May Be
in Love”. Obecnie artystka solowa. Od 2012 roku wraz z Kubą
Wojewódzkim, Ewą Farną i Czesławem Mozilem zasiada
w jury programu X Factor, w którym zastąpiła Maję Sablewską.

Michał Piróg

Wojciech Łozowski „Łozo”

Polski tancerz, choreograf, pedagog tańca i prezenter telewizyjny. Urodzony 28 maja 1979 roku w Kielcach. Zadebiutował w wieku 19 lat na scenie Kieleckiego Teatru Tańca, grając
rolę narkomana w spektaklu „Być albo brać” w reżyserii
Piotra Galińskiego. Tancerz operujący takimi technikami jak:
jazz, modern jazz, afro jazz, taniec współczesny, funky jazz,
Broadway jazz. Nauczyciel prowadzący wiele prestiżowych
warsztatów aktorskich i tanecznych. Znany z popularnego
programu rozrywkowego „You Can Dance – Po prostu
tańcz”, emitowanego w stacji TVN. Od 2010 roku współprowadzący program „Top Model – Zostań modelką”. Zadeklarowany wegetarianin i aktywny obrońca zwierząt.

Polski wokalista, osobowość telewizyjna. Urodzony 5 lipca
1984 roku w Olsztynie. Syn mistrza tańca towarzyskiego
Andrzeja Łozowskiego. Były prezenter MTV i stacji młodzieżowej ZigZap, a obecnie lider i wokalista formacji Afromental, której sławę przyniósł singiel „Pray 4 love”. Uczestnik VII
edycji „Tańca z Gwiazdami” z tancerką Blanką Winiarską. Od
2011 do 2014 roku juror programu „Must Be the Music. Tylko
muzyka” emitowanego na antenie Telewizji Polsat.

Adam Darski „Nergal”

Tomasz Kammel

Polski muzyk, kompozytor, wokalista oraz producent muzyczny, który dla większości znany jest pod pseudonimem
Nergal. Urodzony 10 czerwca 1977 roku w Gdyni. Absolwent
Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku. Frontmen i współzałożyciel znanego na
całym świecie polskiego black/death metalowego zespołu
Behemoth. W 2011 roku był jednym z czterech jurorów muzycznego programu „The Voice of Poland”. Kontrowersyjny
artysta, o bardzo radykalnych poglądach na temat świata,
społeczeństwa i wiary.

Polski dziennikarz, prezenter telewizyjny, producent i trener.
Urodzony 12 lipca 1971 roku w Jeleniej Górze. Absolwent
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Od 1997
roku po dzień dzisiejszy związany z Telewizją Polską. Autor
i współtwórca znanych programów emitowanych w Telewizji Polskiej i Telewizji Polsat, m.in.: „The Voice of Poland”, „Pytanie na Śniadanie”, „Dzieciaki Górą”, „Randka w ciemno” czy
„Wykrywacz kłamstw”. Gospodarz wielu festiwali, widowisk
i koncertów w tym: Polsat TOP Trendy 2010, Sopot Festival,
Krajowy Rejestr Polskiej Piosenki w Opolu, Festiwal Jedynki
czy Rewia Sylwestrowa. Wykładowca metodyki dziennikarstwa telewizyjnego oraz autoprezentacji i wystąpień
publicznych w Instytucie Dziennikarstwa Wyższej Szkoły
Humanitas w Sosnowcu.
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Kuba Wojewódzki

Tancerz, choreograf, międzynarodowy sędzia tańca towarzyskiego
i nowoczesnego. Urodzony w 1968 roku w Warszawie. Założyciel
i dyrektor największej w Polsce szkoły tańca – Egurola Dance Studio w Warszawie. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego
w Warszawie oraz podyplomowych Studiów Menadżerskich na
Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplomowany nauczyciel World Dance and Dance Sport Council. Wielokrotny
mistrz Polski w tańcach latynoamerykańskich i South – American
Show Dance. Wraz ze swoją partnerką Joanną Szokalską zdobył
dwanaście tytułów Mistrza Polski, oraz wielokrotnie reprezentował
Polskę na Mistrzostwach Świata i Europy. Prezes fundacji „Świat
Tańca”. Wchodził w skład jury programu „You Can Dance. Po prostu
tańcz”, a od 2013 roku zastępuje w jury programu „Mam Talent”
Roberta Kozyrę.

Polski dziennikarz, felietonista, krytyk muzyczny i showman. Urodzony 2 sierpnia 1963 roku w Koszalinie. W latach 80-tych perkusista zespołu System, New Dada oraz Klatu. W 1993 roku dyrektor
Festiwalu Muzyków Rockowych w Jarocinie. Współpracował z takimi zespołami jak: Hey, Golden Life, Róże Europy czy Ira. Redaktor
naczelny i współtwórca muzycznego miesięcznika „Brum”, wydawanego w latach 1993-1999. Karierę dziennikarza telewizyjnego
zaczynał od takich programów jak: „Halo-Gramy”, „Rockandroller”,
„Pół żartem, pół serial”. Prowadził audycje muzyczne w Rozgłośni Harcerskiej, Trójce, Radiu Bis, RMF FM, Antyradiu, Esce Rock.
Największą popularność zdobył dzięki pozycji jurora w talent show
„Idol”. Obecnie jeden z jurorów programu „X Factor” i prowadzący
talk-show „Kuba Wojewódzki”, który jest jego autorskim projektem.

Piotr Polk
Polski aktor i piosenkarz. Urodzony 22 stycznia 1962 roku w Kaletach. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi i Szkoły Muzycznej
w Lublińcu. Brał udział w programie rozrywkowym „Jak oni
śpiewają”, emitowanym w stacji Polsat. Zagrał w kilkunastu filmach
i serialach, m.in.: „Lista Schindlera”, „Pułkownik Kwiatkowski” „Samo
życie”, „Ojciec Mateusz”, czy „Lekarze”. W 1988 roku zdobył nagrodę
na festiwalu w Monte Carlo za rolę w amerykańskim filmie „And
the Violins Stopped Playing”. W swojej karierze występował na
scenie Teatru Powszechnego w Łodzi i Teatru Studio w Warszawie, a od 1997 po dzień dzisiejszy współpracuje z Teatrem Syrena
w Warszawie.

Polsko – niemiecki bokser. Urodzony 5 maja 1968 roku w Gdańsku.
Mistrz Polski juniorów w wadze półśredniej, Młodzieżowy Mistrz
Polski w wadze junior średniej, brązowy medalista Mistrzostw
Europy juniorów. W 1988 roku wyjechał na stałe do Niemiec gdzie
kontynuował swą karierę. Jako przedstawiciel Niemiec wygrał
mistrzostwo kraju i w Goteborgu wygrał mistrzostwa Europy
w wadze półciężkiej. W 2002 roku największa organizacja boksu
zawodowego na świecie – World Boxing Organization ogłosiła go
„Championem Wszech Czasów”. W latach 1994- 2003 bronił w 23
walkach tytułu mistrza świata WBO. Pierwszy w historii boksu zunifikował mistrzowskie pasy trzech federacji: WBA, WBO, IBF. Założyciel fundacji „Równe szanse”, która ma na celu pomoc w rozwoju
sportowym młodzieży w trudnej sytuacji.

Urszula Dudziak

Justyna Pochanke

Polska wokalistka jazzowa i kompozytorka, która koncertowała
niemalże we wszystkich krajach Europy, Azji i Ameryki. Jedna
z najpopularniejszych wokalistek jazzowych w Polsce. Urodzona
22 października 1943 roku w Straconce. Kariera jej rozpoczęła się
w latach 60 – tych w zespole Krzysztofa Komedy. Na swoim koncie
posiada blisko pięćdziesiąt albumów, a jej płyta „Newborn Light”
otrzymała w 1972 roku od prestiżowego amerykańskiego magazynu „Down Beat” maksymalną ocenę pięciu gwiazdek. Mianowana
w 1979 przez „Los Angeles Times” Śpiewaczką Roku. Współpracowała z wieloma cenionymi i znanymi artystami, jak: Bobby McFerrin, Ron Carter, Sting, Nina Simone czy Michael Brecker.

Dariusz Michalczewski

Polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna programu informacyjnego Fakty w TVN oraz głównego wydania Fakty po Faktach
w TVN24 . Urodzona 25 stycznia 1972 roku w Warszawie. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim.
Zadebiutowała jako dziecko prowadząc program młodzieżowy
„5-10-15” w TVP1. Przez sześć lat była prezenterką i wydawcą porannych wiadomości oraz prowadzącą program „Nie do zobaczenia”
w Radiu ZET. Od 2001 roku prezenterka w telewizji TVN24 a od
2004 prowadząca główne wydanie Faktów i Faktów po Faktach
w TVN24. Laureatka sześciu Wiktorów, dwóch telekamer i nagrody Dziennikarza Roku miesięcznika Press.
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Zbigniew Hołdys

Adam Zdrójkowski

Polski wokalista, kompozytor, poeta i dziennikarz. Urodzony 19
grudnia 1951 roku w Lublinie. Zadebiutował w wieku 16 lat w grupie „Kwiaty Warszawy”. Założyciel grupy Rh- oraz Perfect-u. Autor
takich przebojów jak: „ Co się stało z Magdą K.”, „Nie płacz Ewka”,
„Ale wkoło jest wesoło” czy „Niewiele Ci mogę dać”. W latach 70tych współpracował z takimi osobowościami i zespołami jak: Anna
Jantar, Maryla Rodowicz, Dwa Plus Jeden, Andrzej i Eliza i Dzikie
Dziecko. W 1983 roku pilotował sesję nagraniową „I Ching” , w wyniku której powstała formacja MWNH. Przez dwa lata redaktor naczelny magazynu muzycznego „Non Stop”. W 1989 roku podczas
wyborów, szef promocji kampanii wyborczej warszawskiego Komitetu Obywatelskiego Solidarności. Były prowadzący programu
„Hołdys Guru Limited” emitowanego na antenie MTV Classic oraz
„Zbigniew Hołdys Guru” nadawanym na kanale TVP2. W latach
2004 – 2007 wykładowca w Warszawskiej Szkole Filmowej.

Polski aktor młodego pokolenia. Urodzony 29 maja 2000 roku
w Warszawie. Największą sławę przyniosła mu rola Kuby Boskiego w serialu Rodzinka.pl emitowanymw TVP. Wystąpił również
w kilku filmach, m.in. : „Być jak Kazimierz Deyna” czy „Ciacho”.
Adam posiada brata bliźniaka Jakuba, który również jest aktorem.

Igor Kwiatkowski
- Kryspin Cesarz Internetu
Polski artysta kabaretowy, współzałożyciel Kabaretu Paranienormalni. Urodzony 20 stycznia 1978 roku w Kowarach.
Zdobywca nagrody programu „Debiuty” w postaci roli w serialu
„Samo Życie”. W 2004 roku wraz z Roberem Motyką założył
Kabaret Paranienormalni. Twórca kreacji Mariolki i Kryspina –
wideoblogera. Zdobywca Nagrody za osobowość sceniczną na
Trybunałach Kabaretowych w 2005 roku w Piotrkowie Trybunalskim. W 2008 roku za wykreowanie postaci Mariolki otrzymał
tytuł „Świra” w kategorii „Kabaret” w plebiscycie Świry.

Abelard Giza
Polski reżyser teatralny i filmowy, założyciel i lider Kabaretu Limo.
Urodzony 15 września 1980 roku w Gdańsku. Autor czterech
pełnometrażowych filmów: „Towar”, „W stepie szerokim”, „Swing”
i „Wożonko”, które zostały wielokrotnie docenione nie tylko przez
widzów, ale i największe polskie festiwale. Autor tekstów do
magazynu satyrycznego „Chichot”. Od 2007 roku działający w Grupie Impact.

Tomasz Jędrzejak
Urodzony 14 lipca 1979 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Indywidualny Mistrz Polski z 2012 r., Mistrz Polski Par Klubowych z 2011r.,
Młodzieżowy Drużynowy Mistrz Polski z 2000r., kilkukrotnie
wraz ze swoją drużyną zdobywał mistrzostwo Szwecji, uczestnik
wrocławskiej rundy Grand Prix z 2007 r., ulubieniec publiczność,
mistrz elegancji, kapitan wrocławskiej Sparty, popularny Ogór.
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Serduszka dla Justina

Koncertowi Justina Timberlake`a towarzyszyła niesamowita
oprawa. Agencja Prestige MJM i Arena Gdańsk Operator
wspólnie z firmą eBilet oraz z Dziennikiem Bałtyckim przygotowali gratkę dla fanów piosenkarza. Na uczestników
koncertu na PGE ARENIE czekało 40 tysięcy specjalnie
przygotowanych serduszek z napisem „We Love You Justin”.
Podczas trzeciego utworu wszystkie serca powędrowały
w górę. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.
Odbiła się bardzo głośnym echem także po koncercie. Jej
finalnym punktem było stworzenie specjalnego portretu,
a także publikacja wybranych zdjęć na łamach Dziennika
Bałtyckiego. Co ciekawe, jej efekty dotarły także do Stanów
Zjednoczonych. Na jednym z portali społecznościowych
zespół Justina Timberlake`a Tennessee Kids podziękował
organizatorom za przygotowanie całego projektu.

Publikacja w Dzienniku Bałtyckim
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Akcja Mirrors
„Mirrors” to kolejny konkurs przygotowany przez agencję
Prestige MJM i Arenę Gdańsk Operator oraz firmę eBilet.
Jego uczestnicy mogli zaprezentować swoje umiejętności
muzyczne, wykonując i rejestrując w formie krótkiego materiału wideo jeden z najpopularniejszych utworów Justina
Timberlake`a. 43 śmiałków podjęło wyzwanie i przesłało
swoje nagrania za pomocą specjalnie przygotowanej aplikacji konkursowej. 20 osób, które uzyskało najwięcej głosów,
przeszło do kolejnego etapu. Komisja konkursowa wybrała
finałową piątkę, która została zaproszona 18 sierpnia do
hotelu Hilton, na wspólne nagranie utworu „Mirrors”. Na
najlepszych czekały nagrody: podwójne zaproszenie na
koncert Justina Timberlake’a oraz pakiet oficjalnych gadżetów
związanych z artystą.
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Publiczność na koncercie
19 sierpnia na stadionie PGE ARENA pojawiło się około

42 000 fanów Justina Timberlake`a. Dzięki temu udało

się ustanowić rekord frekwencyjny. Nigdy wcześniej gdański
obiekt nie zanotował tak spektakularnego wyniku. Koncert
amerykańskiego wokalisty pobił między innymi mecz Polska – Urugwaj, który odbył się 14 listopada 2014 roku. To
wydarzenie oglądało 39 450 sympatyków piłki nożnej. Warto
również dodać, że wizyta Justina Timberlake`a przyciągnęła
fanów z całej Polski. Na trybunach byli obecni między innymi przedstawiciele władz samorządowych Gdańska, na
czele z prezydentem Pawłem Adamowiczem, a także wiele
znanych postaci ze świata polityki i polskiego showbiznesu.
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Największe imprezy biletowane na stadionie PGE ARENA
Data

Wydarzenie

Frekwencja

2014

Koncert: Justin Timberlake

42 000

2012

Towarzyski mecz Polska : Urugwaj

39 450

2012

Mecz Euro 2012 Hiszpania : Irlandia

39 150

2012

Mecz Euro 2012 Hiszpania : Chorwacja

39 076

2012

Mecz Euro 2012 Hiszpania : Włochy

38 869

2012

Mecz Euro 2012 Niemcy : Grecja

38 751

2011

Towarzyski mecz Polska : Niemcy

38 000

2013

Towarzyski mecz Polska : Dania

34 950

2013

Koncert: Bon Jovi

31 266

2013

Supermecz Lechia Gdańsk : FC Barcelona

30 000
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Echa Medialne KONCERTU - Prasa przed koncertem

18-02-2014
Polska Dziennik
Bałtycki

18-02-2014 Ekspres Ilustrowany

18-02-2014 Gazeta Wyborcza Trójmiasto

17-02-2014 Nasze Miasto Poznań

19-02-2014 Polska Dziennik Bałtycki

01-03-2014 Live & Travel
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Echa Medialne KONCERTU - Prasa przed koncertem

22-02-2014 Polska Dziennik Zachodni

01-03-2014 Live & Travel

10-03-2014 Fakt

10-03-2014 TV14

10-03-2014 Show

12-04-2014 Polska Dziennik Bałtycki

12-03-2014 Polska
Dziennik Bałtycki

Echa Medialne KONCERTU - Prasa przed koncertem
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30-03-2014 Show

01-06-2014 Live & Travel

05-06-2014 Głos Szczeciński

01-06-2014 Cosmopolitan

02-05-2014 Rzeczpospolita
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14-06-2014 Polska Dziennik Bałtycki

13-06-2014 Polska Dziennik Bałtycki

04-06-2014 Gazeta Wyborcza Trójmiasto

16-06-2014 Teletydzień

Echa Medialne KONCERTU - Prasa przed koncertem
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04-06-2014 Polska Dziennik Bałtycki

20-06-2014 Polska Dziennik Bałtycki
30-06-2014 Super Express

03-07-2014 Galerie Handlowe

07-04-2014 Gala

04-07-2014 Polska Dziennik Bałtycki
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Echa Medialne KONCERTU - Prasa przed koncertem

21-07-2014 Teletydzień
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28-07-2014 Dziennik Wschodni

Echa Medialne KONCERTU - Prasa przed koncertem

28-07-2014 Nasze Miasto Trójmiasto

31-07-2014 Przyjaciółka

28-07-2014 Super Nowości

30-07-2014 Polska Dziennik Bałtycki
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01-08-2014 Pani

Echa Medialne KONCERTU - Prasa przed koncertem

01-08-2014 Zwierciadło

13-08-2014 Metro

02-08-2014 Trendy Art Of Living
01-08-2014 Wysokie Obcasy Extra

08-08-2014 Gazeta Wyborcza Katowice
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13-08-2014 Polska Dziennik Bałtycki

Echa Medialne KONCERTU - Prasa przed koncertem

14-08-2014 Gazeta Wyborcza Trójmiasto

14-08-2014 Dziennik Gazeta Prawna

14-08-2014 Polska Dziennik Bałtycki

14-08-2014 Polska Dziennik Bałtycki

18-08-2014 Nasze Miasto Trójmiasto

16-08-2014 Rzeczpospolita
18-08-2014 Metro

18-08-2014 Przegląd

19-08-2014 Gazeta Wyborcza Trójmiasto

Justin Timberlake - Koncert w Gdańsku

Echa Medialne KONCERTU - Prasa przed koncertem
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19-08-2014 Polska Dziennik Bałtycki

19-08-2014 Polska Dziennik Bałtycki

19-08-2014 Gazeta Wyborcza Trójmiasto
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19-08-2014 Polska Dziennik Bałtycki

2014-09-01 - Twój Styl

19-08-2014 Polska Dziennik Bałtycki

19-08-2014 Polska Dziennik Bałtycki

19-08-2014 Polska Dziennik Bałtycki
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19-08-2014 Polska
Dziennik Bałtycki

2014-02-17 - CGM.pl

2014-02-17 - eska.pl

2014-02-17 - Fakt.pl

2014-02-17 - Gazeta.pl

2014-02-17 - Interia.pl

2014-02-17 - Onet.pl

2014-02-17 - RadioZet.pl

2014-02-17 - rmf24.pl

Echa Medialne KONCERTU - InterneT PRZED KONCERTEM
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2014-02-17 - Trojmiasto.pl

2014-02-17 - tvn24.pl

2014-02-17 - WP.pl

2014-02-17 - Wprost.pl

2014-02-18 - DziennikBałtycki.pl

2014-02-20 - SE.pl

2014-02-21 - DlaStudenta.pl

2014-03-06 - CGM.pl

Echa Medialne KONCERTU - InterneT PRZED KONCERTEM
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2014-03-15 - Eska.pl

2014-03-20 - Onet.pl

2014-04-04 - Kozaczek.pl

2014-04-04 - Onet.pl

2014-05-21 - Trojmiasto.pl

2014-05-30 - Wprost.pl

2014-06-04 - Dziennik.pl

2014-06-04 - Interia.pl

Echa Medialne KONCERTU - InterneT PRZED KONCERTEM
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2014-07-09 - Tuba.pl

2014-08-06 - Fakt.pl

2014-08-06 - Onet.pl

2014-08-07 - Eska.pl

2014-08-08 - RadioZet.pl

2014-08-12 - Interia.pl

2014-08-12 - Onet.pl

2014-08-12 - Wprost.pl

Echa Medialne KONCERTU - InterneT PRZED KONCERTEM
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2014-08-12 - Wyborcza.pl

2014-08-13 - RadioGdansk.pl

2014-08-14 - Eska.pl

2014-08-16 - Dziennik.pl

2014-08-18 - Eska.pl

2014-08-18 - Trojmiasto.pl

2014-08-18 - Wyborcza.pl

2014-08-19 - GP24.pl

Echa Medialne KONCERTU - InterneT PRZED KONCERTEM
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2014-08-19 - PolskieRadio.pl

2014-08-19 - RadioGdansk.pl

2014-08-19 - RadioZet.pl

2014-08-19 - Rmf24.pl

2014-08-19 - Rmf24.pl

DlaStudenta.pl

DziennikBałtycki.pl

eBilet.pl

Echa Medialne KONCERTU - InterneT PRZED KONCERTEM
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2014-08-20 - Dziennik Bałtycki

Echa Medialne KONCERTU - Prasa PO KONCERCIE

2014-08-20 - Gazeta Wyborcza Trójmiasto

2014-08-20 - Dziennik Bałtycki

2014-08-20 - Dziennik Bałtycki
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2014-08-21 - Gazeta Wyborcza Trójmiasto

Echa Medialne KONCERTU - Prasa PO KONCERCIE

2014-08-20 - Tygodnik Zamojski

2014-08-21 - Dziennik Bałtycki

2014-08-22 - Gazeta Współczesna
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Echa Medialne KONCERTU - Prasa PO KONCERCIE

2014-09-01 - Do Rzeczy

2014-08-28 - Życie na Gorąco

2014-08-21 - Głos Pomorza

2014-08-26 - Super Nowości

2014-09-01 - Tygodnik Wałbrzyski
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2014-09-01 - Dziennik Bałtycki
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2014-08-19 - DziennikBałtycki.pl

2014-08-19 - Gazeta.pl

2014-08-19 - Polskieradio.pl

2014-08-19 - Rmf24.pl

2014-08-19 - Trojmiasto.pl

2014-08-20 - Eska.pl

2014-08-20 - MMTrojmiasto.pl

2014-08-20 - Onet.pl

Echa Medialne KONCERTU - InterneT PO KONCERCIE
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2014-08-20 - Pudelek.pl

2014-08-20 - RadioGdansk.pl

2014-08-20 - SE.pl

2014-08-20 - TeleMagazyn.pl

2014-08-20 - Trojmiasto.pl

2014-08-20 - tvn24.pl

2014-08-20 - TVN24.pl

2014-08-20 - TVP.pl

Echa Medialne KONCERTU - InterneT PO KONCERCIE
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2014-08-23 - Interia.pl

2014-08-27 - Bravo.pl

Ebilet.pl

Gdansk.NaszeMiasto.pl

PgeArena.Gdansk.pl

2014-08-22 - BiznesNaFali.pl

Dziennik Bałtycki.pl

PgeArena.Gdansk.pl

2014-08-20 - WP.pl

CGM.pl

Onet.pl

Echa Medialne KONCERTU - InterneT PO KONCERCIE
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Relacje na żywo
- przed koncertem
i w czasie koncertu

Emocjonujące i najświeższe informacje z PGE ARENY w dniu koncertu Justina Timberlake`a przekazywała
rozgłośnia RMF FM. Dzięki znanym dziennikarzom tej
stacji fani poznali wiele szczegółów dotyczących wizyty amerykańskiego piosenkarza w Polsce. Doskonale
została również oddana atmosfera, która panowała tego
dnia przed i na gdańskim stadionie. Nawet osoby, które
z różnych względów nie mogły być na koncercie, mogły
poczuć się jak uczestnicy tego wydarzenia.
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Relację na żywo z koncertu Justina Timberlake`a przeprowadzał portal Trójmiasto.pl, który jest największym
serwisem internetowym w regionie. Na jego łamach
w dniu koncertu regularnie pojawiały się najświeższe
informacje związane z występem amerykańskiego wokalisty na PGE ARENIE. Wszystko zostało wzbogacone
licznymi zdjęciami, a nawet materiałami wideo.
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Relację na żywo z PGE ARENY w dniu koncertu Justina
Timberlake`a przeprowadzał internetowy serwis Gazety
Wyborczej. Dziennikarze informowali między innymi
o tłumach zbierających się przed stadionem, o wejściu
fanów na obiekt, akcji serduszkowej, a także przekazywali
wiadomości od momentu pojawienia się na scenie amerykańskiego wokalisty aż do zakończenia jego występu.
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opinie po koncercie

Internetowe komentarze po koncercie
Pod informacjami prasowymi w internecie*

Na Facebooku

„Ja byłam na górnych trybunach przy końcu stadionu i wszystko idealnie słyszałam, każde słowo przez
Justina śpiewane i wypowiedziane. Dla mnie było
ekstra. Magiczny, rewelacyjny koncert”
Fanka

„Koncert fantastyczny, Justin dał z siebie wszystko!!!
Efektowne wejście, świetna zabawa przez cały koncert ,
już dawno na żadnym koncercie się tak nie wybawiłam
a głosu jeszcze nie odzyskałam:)MISTRZOSTWO!!”
f ciak

„Było REWELACYJNIE!!! :) To na pewno nie był mój
ostatni koncert JT :)”
Paula

„Koncert nic dodać nic ująć. Było cudownie, super,
mega, najlepiej”
ewa adamczyk

„Dla kogoś kto tak jak ja czekał długie lata na to
by zobaczyć Go w końcu na żywo, by móc bawić się
i śpiewać wraz z nim jego piosenki na jego koncercie
jest to po prostu przeżycie nie do opisania!!!! Cudowny
człowiek z cudownym głosem oraz tańcem. Mam nadzieję, źe daliśmy wczoraj ostro czadu i zapamięta nas
na długo a na następnej trasie koncertowej (o ile taka
będzie a mam nadzieję, że tak!) znowu do nas zawita!!!!!
Wciąż nie mogę uwierzyć, że tam wczoraj byłam!!!!!”
Fanka

„Koncert rewelacyjny,a zasluga w tym ogromna
publicznosci- chcialam serdecznie podziekowac
wszystkim z trybun,obawialam sie czy bedzie mozna
wstac i nie narazic sie na przeklenstwa, ze sie komus
zaslania czy cos, ale nic takiego nie mialo miejsca
takze SERDECZNE DZIEKI i dzieki za to, ze moi sasiedzi
z trybun znosili moje wygibasy (niewatpliwie niemile
doswiadczenie) i dzieki nim sie super bawilam:):)”
justinofan

* Zachowano oryginalną pisownię w komentarzach.

„Nie jestem jakąś wierną fanką, ale uznałam, że
skoro „pod nosem” (mieszkam w Gdańsku) wystąpi
gwiazda takiego formatu - to trzeba to koniecznie
zobaczyć. Nie jestem zawiedziona. Świetny koncert,
muzyka przy żywych instrumentach (wielki plus),
Justin na luzie. Super!!!”
dj_d

„Mnóstwo pięknych, rozradowanych kobiet. Już choćby dlatego warto było iść. Słucham innej muzyki, ale
tego wieczoru nie żałuję i zapamiętam go na długo.”
sm

„Support świetny! Koncert wspaniały i spektakularny!
Atmosfera rewelacyjna! Justin oczywiście fenomenalny
i wyjątkowy!”
Aneta

„Bylo suuuper”
Magdalena Walczak

„Było niesamowicie, emocje jeszcze nie opadły”
Natalia Michałek

„Wciąż trzymają!!!!!!!!!! dla mnie koncert życia, chociaż MARSi moją miłością wieczną, ale JT pokazał
wczoraj klasę, perfekcję i ten smaczny amerykański
styl, so f-ing awesome! chcę jeszcze!!!!!!!!!!!!!!!”
Małgorzata Karlikowska – Antosiak

„Ja mam same pozytywne odczucia:) W sektorze
13 nagłośnienie było świetne:) Wszystko współgrało
muzyka, wokal, choreografia:)”
Małgorzata Kowalewska

„Byłam na płycie i nie narzekam. Najpierw byłam
w połowie płyty, ale był tłok i wszyscy mi zasłaniali więc
poszłam do tyłu. Było tam pusto, widziałam telebimy,
scenę jako tako(Justina czasem widziałam, a jak nie
na scenie to na telebimie), a nagłośnienie świetne!
Wszystko dokładnie słyszałam i było super! :))”
Ola Rojewska

„Jeden z najlepszych koncertów, na jakich byłam”
Zosia Tarant
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Media o koncercie – prasa
Tytuły prasowe (wraz ze średnim nakładem i liczbą publikacji)
Polska - Dziennik Bałtycki
Gazeta Wyborcza - Trójmiasto
Polska - Głos Wielkopolski
Polska - Dziennik Zachodni
Polska - Gazeta Krakowska
Nasze Miasto - Trójmiasto
Polska - Dziennik Łódzki
Polska - Kurier Lubelski
Polska
Polska - Gazeta Wrocławska
Express Ilustrowany
Wprost
Metro
Rzeczpospolita
Głos Pomorza - Słupsk
Gazeta Wyborcza
Super Nowości
Nasze Miasto - Poznań
Twój Styl
Gazeta Współczesna
Tv 14
Kurier Poranny
Show
Nasze Miasto - Katowice
Pani
Zwierciadło
Tele Tydzień
Nowiny
Głos Szczeciński
Echo Dnia - Podkarpacie
Głos Koszaliński
Cosmopolitan
Viva
Dziennik Gazeta Prawna

35350
14720
42680
63000
25440
36300
36640
8060
243340
28260
41330
118000
193860
67930
9210
256210
15700
32610
299910
11080
319910
8440
297450
38940
140000
147000
1195150
23690
16960
1880
4530
160000
240470
54460

74
18
12
11
9
9
8
7
6
6
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2

Nowości
Express Bydgoski
Echo Dnia
Gazeta Wyborcza - Poznań
Nasze Miasto - Łódź
Nasze Miasto - Warszawa
Newsweek
Dziennik Wschodni
Fakt
Live & Travel
Elle
Gazeta Wyborcza - Bydgoszcz
Gazeta Wyborcza - Katowice
Gazeta Wyborcza - Warszawa
Gazeta Wyborcza - Łódź
Gazeta Wyborcza - Lublin
Gazeta Wyborcza - Szczecin
Fakt - Trójmiasto
Bravo
Miasto Kobiet
Przegląd
Kurier Szczeciński
Tygodnik Zamojski
Przegląd Sportowy
Gazeta Pomorska
Gazeta Pomorska - Toruń
Przegląd Koniński
Życie Na Gorąco
Do Rzeczy
Tygodnik Wałbrzyski
Male Men
Super Express
Personel I Zarządzanie
Galerie Handlowe

20260
19500
24780
20030
30070
60730
184860
11390
450500
15000
104580
10000
12920
57510
14610
7530
11750
29520
179940
12000
51000
24730
30000
77010
52860
20080
16500
729880
144390
8620
60000
264590
4500
5000

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Joy
Uroda
Nasze Miasto - Wrocław
National Geographic
Glamour
Wysokie Obcasy Extra
Men's Health
Logo
Gazeta Wyborcza - Olsztyn
Skarb
Forbes
Playboy
Przyjaciółka
Cogito
Trendy Art Of Living
Gazeta Wyborcza - Kraków
Gazeta Wyborcza - Wrocław
Gazeta Lubuska
Świat I Ludzie
Przełom Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej
Kino
Gala
Bloomberg Businessweek Polska
Flesz Gwiazdy & Styl
Echo Dnia - Radom
Dziennik Polski
W Sieci
Party
In Style
Nasze Miasto - Kraków
Razem

160000
78000
35500
42700
140000
141400
98470
62300
7190
500000
42250
69340
403370
20000
40000
17810
21280
28470
302460
12000
10000
121480
60380
233170
4710
29660
166100
376010
155000
22200

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
315
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Media o koncercie – radio

Media o koncercie – telewizja

Rozgłośnie które informowały
o koncercie (wraz z liczba informacji):

Stacje telewizyjne które informowały
o koncercie (wraz z liczba informacji):

RMF FM
Radio ZET
Polskie Radio Gdańsk
Radio ESKA Trójmiasto
Radio TOK FM
Polskie Radio Program 4
Radio ESKA Kraków
Radio KOLOR Warszawa
Radio VOX FM Warszawa
Radio ESKA Wrocław
Radio ESKA Poznań
Radio ESKA Warszawa
Radio ESKA Śląsk
RMF MAXXX Warszawa
Polskie Radio Program 3
Polskie Radio Program 1
Radio ESKA Łódź
Antyradio Warszawa
Radio PiN
Radio ESKA Tarnów
Radio WAWA Warszawa
Radio ZET Gold Poznań
Polskie Radio RDC Warszawa
Radio Plus Warszawa
Razem

TVP Info
TVN24
Superstacja
TVP1
Polsat News
TVP Gdańsk
TVP2
TVP Regionalna
Polsat News Plus
Polsat Sport News
TVN
Polsat
TVP Polonia
TVP Warszawa
Polsat Biznes ( obecnie Polsat News Plus )
TVP Kultura
Razem

86
72
29
29
14
8
7
7
6
6
6
5
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
300

33
23
23
16
12
11
8
7
4
3
3
2
2
1
1
1
150
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Media o koncercie – internet
Portale internetowe (wraz liczbą publikacji)
www.eska.pl
www.mmtrojmiasto.pl
www.muzyka.onet.pl
www.dziennikBałtycki.pl
www.dziennikzachodni.pl
www.polskatimes.pl
www.gdansk.naszemiasto.pl
www.radiogdansk.pl
www.se.pl
www.kurierlubelski.pl
www.gloswielkopolski.pl
www.dzienniklodzki.pl
www.trojmiasto.gazeta.pl
www.gazetakrakowska.pl
www.rozrywka.trojmiasto.pl
www.trojmiasto.pl
www.cgm.pl
www.expressilustrowany.pl
www.gazetawroclawska.pl
www.wyborcza.pl
www.wprost.pl
www.rmf24.pl
www.radiozet.pl
www.muzyka.interia.pl
www.metropolitalne.info
www.pomorze.naszemiasto.pl
www.wybrzeze24.pl
www.muzyka.pl
www.afterparty.pl
www.allaboutmusic.pl
www.gdansk.pl
www.iwoman.pl
www.pudelek.pl
www.sopot.naszemiasto.pl

93
51
36
34
29
28
25
23
22
19
19
18
17
16
16
16
15
14
14
13
13
12
12
11
11
11
10
9
9
9
9
9
9
9

www.wiadomosci.radiozet.pl
www.telemagazyn.pl
www.bravo.pl
www.tvn24.pl
www.gdynia.naszemiasto.pl
www.polskieradio.pl
www.metromsn.gazeta.pl
www.portalpomorza.pl
www.pap.pl
www.fakt.pl
www.cjg.gazeta.pl
www.muzyka.dziennik.pl
www.slupsk.naszemiasto.pl
www.kwidzyn.naszemiasto.pl
www.sport.pl
www.jastrzabpost.pl
www.milionkobiet.pl
www.nadmorski24.pl
www.gp24.pl
www.wiadomosci.gazeta.pl
www.galicjusz.pl
www.malbork.naszemiasto.pl
www.pruszczgdanski.naszemiasto.pl
www.wejherowo.naszemiasto.pl
www.gniew.naszemiasto.pl
www.czersk.naszemiasto.pl
www.lebork.naszemiasto.pl
www.bytow.naszemiasto.pl
www.rumia.naszemiasto.pl
www.czluchow.naszemiasto.pl
www.kartuzy.naszemiasto.pl
www.koscierzyna.naszemiasto.pl
www.miastko.naszemiasto.pl
www.hel.naszemiasto.pl

9
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

www.wirtualnemedia.pl
www.sportowefakty.pl
www.palistory.blogspot.com
www.tvp.pl
www.pomorska.pl
www.rp.pl
www.wiadomosci.onet.pl
www.londynek.net
www.prabuty.naszemiasto.pl
www.ustka.naszemiasto.pl
www.puck.naszemiasto.pl
www.tczew.naszemiasto.pl
www.nowydworgdanski.naszemiasto.pl
www.chojnice.naszemiasto.pl
www.sztum.naszemiasto.pl
www.reda.naszemiasto.pl
www.starogardgdanski.naszemiasto.pl
www.pelplin.naszemiasto.pl
www.mowianamiescie.pl
www.muzyka.dlastudenta.pl
www.olesnica.naszemiasto.pl
www.ciacha.net
www.poranny.pl
www.plotek.pl
www.piotrkow.bai.pl
www.dlugoleka.naszemiasto.pl
www.dzierzoniow.naszemiasto.pl
www.karpacz.naszemiasto.pl
www.szczawnozdroj.naszemiasto.pl
www.obornikislaskie.naszemiasto.pl
www.jeleniagora.naszemiasto.pl
www.gora.naszemiasto.pl
www.piensk.naszemiasto.pl
www.strzegom.naszemiasto.pl

6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

www.boleslawiec.naszemiasto.pl
www.gluszyca.naszemiasto.pl
www.swieradowzdroj.naszemiasto.pl
www.milicz.naszemiasto.pl
www.kamiennagora.naszemiasto.pl
www.kudowazdroj.naszemiasto.pl
www.klodzko.naszemiasto.pl
www.jelczlaskowice.naszemiasto.pl
www.goerlitz.naszemiasto.pl
www.lwowekslaski.naszemiasto.pl
www.olawa.naszemiasto.pl
www.ladekzdroj.naszemiasto.pl
www.menstream.pl
www.legnica.naszemiasto.pl
www.polkowice.naszemiasto.pl
www.glamki.pl
www.tuba.pl
www.krakow.naszemiasto.pl
www.swiatkultury.blogspot.com
www.koszalin.naszemiasto.pl
www.kolo.naszemiasto.pl
www.warmiaimazury.naszemiasto.pl
www.bydgoszcz.naszemiasto.pl
www.konin.naszemiasto.pl
www.kujawskopomorskie.naszemiasto.pl
www.zachodniopomorskie.naszemiasto.pl
www.elblag.naszemiasto.pl
www.kulturaonline.pl
www.dobrewiadomosci.eu
www.qultqultury.pl
www.twarzebiznesu.pl
www.sport.wp.pl
www.przegladsportowy.pl
www.kozaczek.pl

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
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www.pl.newshub.org
www.tvp.info
www.kultura.gazeta.pl
www.dziennikwschodni.pl
www.nocoty.pl
www.sledzimykonkursy.pl
www.mmwroclaw.pl
www.edukacja.portalpomorza.pl
www.regionalna.tvp.pl
www.wroclaw.naszemiasto.pl
www.brzegdolny.naszemiasto.pl
www.sobotka.naszemiasto.pl
www.dolnyslask.naszemiasto.pl
www.zlotoryja.naszemiasto.pl
www.wolow.naszemiasto.pl
www.zgorzelec.naszemiasto.pl
www.bielawa.naszemiasto.pl
www.zabkowiceslaskie.naszemiasto.pl
www.glogow.naszemiasto.pl
www.bogatynia.naszemiasto.pl
www.siechnice.naszemiasto.pl
www.polanicazdroj.naszemiasto.pl
www.swiebodzice.naszemiasto.pl
www.szklarskaporeba.naszemiasto.pl
www.luban.naszemiasto.pl
www.lubin.naszemiasto.pl
www.jawor.naszemiasto.pl
www.walbrzych.naszemiasto.pl
www.strzelin.naszemiasto.pl
www.trzebnica.naszemiasto.pl
www.srodaslaska.naszemiasto.pl
www.stronieslaskie.naszemiasto.pl
www.swidnica.naszemiasto.pl
www.sycow.naszemiasto.pl
www.dusznikizdroj.naszemiasto.pl
www.trojmiasto.sport.pl
www.pisz.naszemiasto.pl
www.nowytarg.naszemiasto.pl

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

www.chrzanow.naszemiasto.pl
www.zielonagora.naszemiasto.pl
www.swietokrzyskie.naszemiasto.pl
www.pila.naszemiasto.pl
www.szczytno.naszemiasto.pl
www.chodziez.naszemiasto.pl
www.wegorzewo.naszemiasto.pl
www.nowytomysl.naszemiasto.pl
www.kalisz.naszemiasto.pl
www.brzesko.naszemiasto.pl
www.strzelcekrajenskie.naszemiasto.pl
www.krynica.naszemiasto.pl
www.bartoszyce.naszemiasto.pl
www.kazimierzdolny.naszemiasto.pl
www.zlotow.naszemiasto.pl
www.naklonadnotecia.naszemiasto.pl
www.biskupiec.naszemiasto.pl
www.stargardszczecinski.naszemiasto.pl
www.oswiecim.naszemiasto.pl
www.warszawa.naszemiasto.pl
www.rawicz.naszemiasto.pl
www.swinoujscie.naszemiasto.pl
www.braniewo.naszemiasto.pl
www.ketrzyn.naszemiasto.pl
www.srem.naszemiasto.pl
www.swiecie.naszemiasto.pl
www.brodnica.naszemiasto.pl
www.inowroclaw.naszemiasto.pl
www.wloclawek.naszemiasto.pl
www.zary.naszemiasto.pl
www.myslenice.naszemiasto.pl
www.opole.naszemiasto.pl
www.ryki.naszemiasto.pl
www.swiebodzin.naszemiasto.pl
www.krosnoodrzanskie.naszemiasto.pl
www.szczecin.naszemiasto.pl
www.limanowa.naszemiasto.pl
www.wielun.naszemiasto.pl

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

www.pleszew.naszemiasto.pl
www.wolsztyn.naszemiasto.pl
www.olsztyn.naszemiasto.pl
www.hrubieszow.naszemiasto.pl
www.gizycko.naszemiasto.pl
www.miedzyrzecz.naszemiasto.pl
www.szamotuly.naszemiasto.pl
www.rabka.naszemiasto.pl
www.leszno.naszemiasto.pl
www.brzeziny.naszemiasto.pl
www.slupca.naszemiasto.pl
www.dzialdowo.naszemiasto.pl
www.lubawa.naszemiasto.pl
www.proszowice.naszemiasto.pl
www.wrzesnia.naszemiasto.pl
www.podlaskie.naszemiasto.pl
www.krotoszyn.naszemiasto.pl
www.ilawa.naszemiasto.pl
www.sieradz.naszemiasto.pl
www.goldap.naszemiasto.pl
www.elk.naszemiasto.pl
www.slubice.naszemiasto.pl
www.podkarpackie.naszemiasto.pl
www.bochnia.naszemiasto.pl
www.piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl
www.opolelubelskie.naszemiasto.pl
www.gniezno.naszemiasto.pl
www.tomaszowlubelski.naszemiasto.pl
www.koscian.naszemiasto.pl
www.nowemiastolubawskie.naszemiasto.pl
www.ostroda.naszemiasto.pl
www.lidzbarkwarminski.naszemiasto.pl
www.olecko.naszemiasto.pl
www.nidzica.naszemiasto.pl
www.tarnowskiegory.naszemiasto.pl
www.wielkopolska.naszemiasto.pl
www.mragowo.naszemiasto.pl
www.dobremiasto.naszemiasto.pl

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

www.biznesnafali.pl
www.theoleskaaa.pl
www.sport.trojmiasto.pl
www.sport.interia.pl
www.eurosport.onet.pl
www.ekstraklasa.wp.pl
www.ekstraklasa.net
www.namonciaku.pl
www.gwe24.pl
www.biznes.gazetaprawna.pl
www.natemat.pl
www.policja.pl
www.hobby.pl
www.podatki.gazetaprawna.pl
www.newsfix.pl
www.prawo.gazetaprawna.pl
www.gazetaprawna.pl
www.dzieje.pl
www.finanse.gazetaprawna.pl
www.dzierzgon.naszemiasto.pl
www.leba.naszemiasto.pl
www.skarszewy.naszemiasto.pl
www.wladyslawowo.naszemiasto.pl
www.czarne.naszemiasto.pl
www.krynicamorska.naszemiasto.pl
www.media.netpr.pl
www.firma.egospodarka.pl
www.zukowo.naszemiasto.pl
www.gk24.pl
www.praca.gazetaprawna.pl
www.aktywne.trojmiasto.pl
www.mmlodz.pl
www.mmpoznan.pl
www.mmkrakow.pl
www.halobialystok.pl
www.mmsilesia.pl
www.polityka.portalpomorza.pl
www.pieniadze.gazeta.pl

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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www.media2.pl
www.kultura.newsweek.pl
www.stadiony.net
www.24.pl
www.aktivist.pl
www.musicis.pl
www.mowimyjak.pl
www.delimamma.pl
www.student.pl
www.gala.pl
www.trojmiasto-24.pl
www.augustow.naszemiasto.pl
www.zakopane.naszemiasto.pl
www.gorzowwielkopolski.naszemiasto.pl
www.debica.naszemiasto.pl
www.malopolska.naszemiasto.pl
www.wieliczka.naszemiasto.pl
www.chelm.naszemiasto.pl
www.torun.naszemiasto.pl
www.krzeszowice.naszemiasto.pl
www.lubuskie.naszemiasto.pl
www.walcz.naszemiasto.pl
www.lomza.naszemiasto.pl
www.bialystok.naszemiasto.pl
www.tarnow.naszemiasto.pl
www.lubelskie.naszemiasto.pl
www.miechow.naszemiasto.pl
www.bialapodlaska.naszemiasto.pl
www.zamosc.naszemiasto.pl
www.oborniki.naszemiasto.pl
www.leczyca.naszemiasto.pl
www.kolobrzeg.naszemiasto.pl
www.police.naszemiasto.pl
www.nowysacz.naszemiasto.pl
www.olkusz.naszemiasto.pl
www.kepno.naszemiasto.pl
www.chelmno.naszemiasto.pl
www.lodzkie.naszemiasto.pl

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

www.wadowice.naszemiasto.pl
www.wlodawa.naszemiasto.pl
www.zagan.naszemiasto.pl
www.stacjakultura.pl
www.popkiller.pl
www.kobieta.byc.pl
www.lubin.pl
www.rawamazowiecka.naszemiasto.pl
www.siedlce.naszemiasto.pl
www.zbaszyn.naszemiasto.pl
www.suwalki.naszemiasto.pl
www.suchabeskidzka.naszemiasto.pl
www.paslek.naszemiasto.pl
www.szczecinek.naszemiasto.pl
www.grudziadz.naszemiasto.pl
www.skawina.naszemiasto.pl
www.gostyn.naszemiasto.pl
www.miedzychod.naszemiasto.pl
www.ostrzeszow.naszemiasto.pl
www.opolskie.naszemiasto.pl
www.czarnkow.naszemiasto.pl
www.lublin.naszemiasto.pl
www.kutno.naszemiasto.pl
www.opalenica.naszemiasto.pl
www.rzeszow.naszemiasto.pl
www.turek.naszemiasto.pl
www.ciechanow.naszemiasto.pl
www.brzozow.naszemiasto.pl
www.krosno.naszemiasto.pl
www.plock.naszemiasto.pl
www.nisko.naszemiasto.pl
www.tarnobrzeg.naszemiasto.pl
www.sanok.naszemiasto.pl
www.ustrzykidolne.naszemiasto.pl
www.mielec.naszemiasto.pl
www.morag.naszemiasto.pl
www.lezajsk.naszemiasto.pl
www.lancut.naszemiasto.pl

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

www.kolbuszowa.naszemiasto.pl
www.lubaczow.naszemiasto.pl
www.jaroslaw.naszemiasto.pl
www.ropczyce.naszemiasto.pl
www.zdunskawola.naszemiasto.pl
www.ostrow.naszemiasto.pl
www.zgierz.naszemiasto.pl
www.lukow.naszemiasto.pl
www.bilgoraj.naszemiasto.pl
www.lowicz.naszemiasto.pl
www.leczna.naszemiasto.pl
www.radomsko.naszemiasto.pl
www.sulecin.naszemiasto.pl
www.gorlice.naszemiasto.pl
www.radom.naszemiasto.pl
www.janowlubelski.naszemiasto.pl
www.krasnystaw.naszemiasto.pl
www.parczew.naszemiasto.pl
www.jarocin.naszemiasto.pl
www.radzynpodlaski.naszemiasto.pl
www.przemysl.naszemiasto.pl
www.skierniewice.naszemiasto.pl
www.krasnik.naszemiasto.pl
www.dabrowatarnowska.naszemiasto.pl
www.grodzisk.naszemiasto.pl
www.wagrowiec.naszemiasto.pl
www.kielce.naszemiasto.pl
www.rypin.naszemiasto.pl
www.stalowawola.naszemiasto.pl
www.jaslo.naszemiasto.pl
www.strzyzow.naszemiasto.pl
www.belchatow.naszemiasto.pl
www.slawno.naszemiasto.pl
www.lubartow.naszemiasto.pl
www.nowasol.naszemiasto.pl
www.lodz.naszemiasto.pl
www.pabianice.naszemiasto.pl
www.pulawy.naszemiasto.pl

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

www.swidnik.naszemiasto.pl
www.przeworsk.naszemiasto.pl
www.tomaszowmazowiecki.naszemiasto.pl
www.lubliniec.naszemiasto.pl
www.klobuck.naszemiasto.pl
www.bielskobiala.naszemiasto.pl
www.katowice.naszemiasto.pl
www.mikolow.naszemiasto.pl
www.wisla.naszemiasto.pl
www.piekaryslaskie.naszemiasto.pl
www.srodawielkopolska.naszemiasto.pl
www.myszkow.naszemiasto.pl
www.kotek.pl
www.wodzislawslaski.naszemiasto.pl
www.dabrowagornicza.naszemiasto.pl
www.szczyrk.naszemiasto.pl
www.pszczyna.naszemiasto.pl
www.rudaslaska.naszemiasto.pl
www.myslowice.naszemiasto.pl
www.zywiec.naszemiasto.pl
www.gameplay.pl
www.gramuzyka.redblog.gk24.pl
www.ekonomia.rp.pl
www.muzyka.wp.pl
www.charlizemystery.com
www.kurierkolejowy.eu
www.kpinfo.pl
www.poznan.sport.pl
www.echodnia.eu
www.wrotapodlasia.pl
www.bialystokonline.pl
www.viapoland.com
www.superkaczy.blog.pl
www.slask.sport.pl
www.dziswprogramie.blogspot.com
www.pomponik.pl
www.jagiellonia.pl
www.pomorski.info

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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www.gle24.pl
www.tynki.info.pl
www.polki.pl
www.cyklista.wordpress.com
www.koktajl.fakt.pl
www.wiktorbater.natemat.pl
www.pudelek.tv
www.wiadomosci.wp.pl
www.aleksandragalewska.natemat.pl
www.faktykaliskie.pl
www.zeberka.pl
www.cooklifefashion.blogspot.com
www.terazrock.pl
www.tokfm.pl
www.wpolityce.pl
www.kokorinoo.com
www.rozrywka.dziennik.pl
www.mmbydgoszcz.pl
www.infowire.pl
www.budnet.pl
www.taniec.dlastudenta.pl
www.gdansk4u.pl
www.koziolek.pl
www.weszlo.com
www.news.money.pl
www.dziennikzwiazkowy.com
www.stefczyk.info
www.wiadomosci.tvp.pl
www.mylomza.pl
www.mmwarszawa.pl
www.naobcasach.pl
www.autostuff.pl
www.styl.pl
www.goniec.com
www.ziebice.naszemiasto.pl
www.przemkow.naszemiasto.pl
www.pilawagorna.naszemiasto.pl
www.polowanienapromocje.pl

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

www.wspolczesna.pl
www.konkursy-internetowe.eu
www.maalakota.blogspot.com
www.komputerswiat.pl
www.free-to-be-myself-forever.blogspot.com

www.malemen.pl
www.turystyka.wp.pl
www.gryfowslaski.naszemiasto.pl
www.katywroclawskie.naszemiasto.pl
www.bolkow.naszemiasto.pl
www.kowary.naszemiasto.pl
www.nowaruda.naszemiasto.pl
www.zarow.naszemiasto.pl
www.chojnow.naszemiasto.pl
www.boguszowgorce.naszemiasto.pl
www.lubawka.naszemiasto.pl
www.chocianow.naszemiasto.pl
www.bystrzycaklodzka.naszemiasto.pl
www.piechowice.naszemiasto.pl
www.zmigrod.naszemiasto.pl
www.twardogora.naszemiasto.pl
www.pieszyce.naszemiasto.pl
www.bierutow.naszemiasto.pl
www.deluxe.trojmiasto.pl
www.gs24.pl
www.lechia.pl
www.medexpress.pl
www.lovekrakow.pl
www.gra.fm
www.telix.pl
www.rzg.pl
www.portalmedialny.pl
www.niesmiali.pl
www.newsweek.pl
www.nowiny24.pl
www.plejada.onet.pl
www.papilot.pl
www.bytom.naszemiasto.pl

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

www.raciborz.naszemiasto.pl
www.chorzow.naszemiasto.pl
www.bedzin.naszemiasto.pl
www.rybnik.naszemiasto.pl
www.cieszyn.naszemiasto.pl
www.ustron.naszemiasto.pl
www.gliwice.naszemiasto.pl
www.siemianowiceslaskie.naszemiasto.pl
www.zawiercie.naszemiasto.pl
www.tychy.naszemiasto.pl
www.sosnowiec.naszemiasto.pl
www.czestochowa.naszemiasto.pl
www.slask.naszemiasto.pl
www.czeladz.naszemiasto.pl
www.zabrze.naszemiasto.pl
www.swietochlowice.naszemiasto.pl
www.zory.naszemiasto.pl
www.jaworzno.naszemiasto.pl
www.jastrzebiezdroj.naszemiasto.pl
www.poznan.naszemiasto.pl
www.efest.pl
www.kulisykultury.pl
www.sophisti.pl
www.trojmiasto.dlastudenta.pl
www.restlessblonde.blogspot.com
www.wiadomosci24.pl
www.swarzedz.naszemiasto.pl
www.trzcianka.naszemiasto.pl
www.brandnewanthem.pl
www.infomusic.pl
www.centrum.fm
www.elle.pl
www.stopklatka.pl
www.polskalokalna.pl
www.to.com.pl
www.radio.rzeszow.pl
www.uwolnijmuzyke.pl
www.szkola.wp.pl

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

www.kultura.gazetaprawna.pl
www.kefashionsisters.blogspot.com
Razem

1
1
1996
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Geograficzna sprzedaż biletów na koncert Justina Timberlake’a
(klasyfikacja miast według biletów sprzedanych przez system eBilet, Eventim i Prestige MJM – czołowa czterdziestka)

Słupsk
Rumia

Koszalin

•

Gdynia
Sopot
Gdańsk

•

Elbląg

Tczew

•

•

Szczecin

•
Gorzów Wielkopolski

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Olsztyn

Białystok

Bydgoszcz
Toruń
Inowrocław

•

Płock

Swarzędz
Poznań

Zielona Góra
Leszno
Kalisz
Ostrów Wielkopolski

•

•

Warszawa
Pruszków
Mińsk Mazowiecki
Piaseczno

Konin

Procent
17,88
11,18
5,32
4,34
3,04
2,58
2,34
1,5
1,4
1,24

Łódź
Radom

•

Miasto
Warszawa
Gdańsk
Poznań
Gdynia
Łódź
Wrocław
Kraków
Szczecin
Bydgoszcz
Olsztyn

Lublin

Wrocław
Częstochowa

Gliwice Sosnowiec
Katowice
Tychy
Rybnik
Kraków

•

Kielce

Rzeszów

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Toruń
Białystok
Katowice
Lublin
Sopot
Radom
Koszalin
Tychy
Kalisz
Elbląg
Rumia
Słupsk
Tczew
Częstochowa
Kielce

1,2
0,94
0,75
0,74
0,63
0,52
0,51
0,44
0,42
0,42
0,4
0,39
0,33
0,32
0,31

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Gorzów Wlkp.
Konin
Rzeszów
Zielona Góra
Ostrów Wlkp.
Pruszków
Płock
Rybnik
Piaseczno
Swarzędz
Gliwice
Mińsk Mazowiecki
Leszno
Sosnowiec
Inowrocław

0,31
0,3
0,28
0,27
0,25
0,22
0,22
0,17
0,16
0,15
0,14
0,14
0,11
0,11
0,08
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Geograficzna sprzedaż biletów na koncert Justina Timberlake’a
(klasyfikacja województw według liczby zakupionych biletów poprzez system www.imprezyprestige.com)

woj. Pomorskie

29,68%

woj. Warmińsko-Mazurskie

2,81%

woj. Zachodniopomorskie

3,61%

woj. Podlaskie

woj. Kujawsko
-Pomorskie

1,47%

4,76%
woj. Mazowieckie
woj. Lubuskie

1,17%

23,91%

woj. Wielkopolskie

10,92%
woj. Łódzkie

4,51%

woj. Dolnośląskie

woj. Lubelskie

1,7%

4,64%
woj. Opolskie

woj. Świętokrzyskie
woj. Śląskie

0,92% 5,77%

0,83%
woj. Podkarpackie

woj. Małopolskie

3,03%

0,27%

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

Procent
29,68
23,91
10,92
5,77
4,76
4,64
4,51
3,61
3,03
2,81
1,7
1,47
1,17
0,92
0,83
0,27
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Zestawienie państw, z których zostały kupione bilety
na koncert Justina Timberlake’a na PGE Arenie w Gdańsku

Australia
Niemcy
Dania
Hiszpania
Estonia
Wielka Brytania
Włochy
Litwa
Łącznie bilety na koncert w Gdańsku zostały kupione poza Polską w 16 państwach.

Łotwa
Węgry
Norwegia
Rosja
Szwecja
Egipt
Holandia
Białoruś
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Echa medialne koncertu

1996
Internet

300

13 011 530 zł

Radio

Ogólna wartość działań
promocyjnych w mediach

150

315

Telewizja

Prasa

918 530 zł

Internet

Ilość
informacji

08:22:20
Czas antenowy
TV

3 464 044 zł

Informacje i programy
radiowe

Wartość
materiałów

08:04:25
Czas antenowy
Radio

3 623 773 zł
Informacje i programy
telewizyjne

5 005 183 zł

Materiały prasowe
(bez reklam)

Justin Timberlake - Koncert w Gdańsku

Promocja KONCERTU
koncertu

Wartość kampanii

Telewizja (kampania spotowa)

125 000 zł
Radio (kampania spotowa)

650 000 zł
Outdoor

555 000 zł
Internet (reklamy)

Całkowita
wartość kampanii:

16 851 830 zł

1 435 300

zł

Informacje prasowe (bez reklam)

5 005 183 zł
Informacje i programy TV

3 623 773 zł
Informacje i programy radiowe

3 464 044 zł
Reklamy prasowe

890 000 zł
Informacje opublikowane w internecie

918 530 zł

Kampania w Multikinie

80 000 zł
105 000 zł

Inne działania (Empik, działania prowadzone przez eBilet oraz Eventim)

Promocja koncertu

Konferencje prasowe
w związku z koncertem
Justina Timberlake`a
W związku z organizacją koncertu Justina Timberlake`a
odbyły się dwie konferencje prasowe. Pierwsza z nich miała
miejsce 17 lutego 2014 roku w hotelu Hilton w Gdańsku
i dotyczyła ogłoszenia koncertu amerykańskiego wokalisty.
W spotkaniu z przedstawicielami mediów uczestniczyli
wtedy: prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, prezes
Areny Gdańsk Operator Tomasz Kowalski i współwłaściciele agencji koncertowej Prestige MJM Janusz Stefański
i Mateusz Pawlicki. Druga konferencja odbyła się natomiast
13 sierpnia 2014 roku i była poświęcona przede wszystkim
kwestiom organizacyjnym i porządkowym przed koncertem Justina Timberlake`a. Organizatorzy poinformowali
także o sprzedaży biletów czy wymaganiach artysty,
a także odpowiadali na pytania zaproszonych dziennikarzy.
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Konferencje prasowe
w związku z koncertem
Justina Timberlake`a
1 sierpnia w hotelu Hilton Gdańsk odbyła się konferencja prasowa podczas której Prezydent Miasta Gdańska
oraz przedstawiciele firmy Prestige MJM poinformowali
o organizacji ruchu w dniu koncertu oraz o kwestiach
organizacyjnych związanych z występem Justina Timberlake`a na PGE ARENIE.
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Reklama wielkoformatowa
Koncert amerykańskiego wokalisty Justina Timberlake’a promowany był przy wykorzystaniu reklam wielkoformatowych. W sumie wyeksponowano 4 reklamy
wielkoformatowe o łącznej powierzchni 1745,24 m².
Kampanię przeprowadzono w Gdańsku, w Warszawie
oraz w Katowicach.
Warszawa
• ul. Krucza 5 / Al. Jerozolimskie / vis a vis Smyk
• Powierzchnia: 117,73 m²
• 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: 01.05.2014 – 30.05.2014
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Gdańsk
• Rondo Hucisko / Podwale Grodzkie / vis a vis
Dworzec PKP / 2 strony
• Powierzchnia: 865,2 m²
• Lokalizacja: Nośnik usytuowany jest przy Targu
Drzewnym, kierunkowy na ścisłe centrum.
• W bezpośredniej bliskości Stare Miasto oraz wiele
atrakcyjnych miejsc pod względem turystycznym.
• Bardzo duże natężenie ruchu kołowego, pieszych
oraz komunikacji miejskiej.
• Termin kampanii: 1.06.2014 – 30.07.2014
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Gdańsk
• ul. Długa 67/68
• Powierzchnia: 254,00 m²
• Lokalizacja: Najbardziej reprezentatywne
miejsce w Gdańsku – Stare Miasto, ul. Długa.
Duża ilość lokali gastronomicznych w tym
ogródków zewnętrznych czynnych do późnych
godzin wieczornych. Widok z lokali i ogródków
bezpośrednio na reklamę. Lokalizacja przy Złotej
Bramie, miejsce do pamiątkowych fotografii
z pobytu w Gdańsku. Bezpośrednie sąsiedztwo
Targu Węglowego (duży parking, miejsce
koncertów, targów, jarmarków). Bardzo duży
ruch pieszy. Ruch pieszy ma charakter wolny
ze względu na miejsce (turyści, zwiedzanie,
oglądanie kamienic i okolicy) oraz ze względu
na panujący tłok. Reklama położona na Drodze
Królewskiej, przy Złotej Bramie, obowiązkowej
trasie wszystkich odwiedzających miasto. Środki
pozyskane z reklamy finansują remont kamienic.
• Termin kampanii: 01.07.14 - 15.07.14
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Katowice
• ul. Chorzowska 73a/Stęślickiego
• Powierzchnia: 508,31 m²
• Lokalizacja: Nośnik położony w najbliższym
sąsiedztwie największego w Polsce południowej
centrum handlowo-rozrywkowego Silesia
City Center (SCC). Nośnik dobrze widoczny dla
dojeżdżających z czterech stron skrzyżowania.
SCC stanowi obecnie najbardziej popularne CH
w całym regionie GOP-u.
• Termin kampanii: 1.06.2014 – 30.06.2014

Justin Timberlake - Koncert w Gdańsku

Promocja koncertu

Billboardy
Kampania promocyjna koncertu Justina Timberlake’a
obejmowała także billboardy. W sumie zostało wyklejonych 100 nośników zarówno o wymiarach 5x2 jak i 6x3.
Billboardy z layoutem Justina Timberlake’a zostały wyeksponowane w Warszawie, Gdańsku oraz w Poznaniu.
Kampania została przeprowadzona w maju i czerwcu
2014 roku.
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Plakaty
W ramach kampanii promocyjnej gdańskiego koncertu
plakaty z layoutem Justina Timberlake’a pojawiły się na
całych słupach ogłoszeniowych w Trójmieście. Zarówno
w Gdańsku, Sopocie jak i w Gdyni. Łącznie zostało wyklejonych 30 słupów. Prezentowały one w niezwykle
reprezentacyjny i „rzucający się w oczy” sposób koncert organizowany na stadionie PGE ARENA. Kampania
na słupach ogłoszeniowych została przeprowadzona
w czerwcu 2014 roku.
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Ramki
na latarniach ulicznych
Promocję koncertu przeprowadzono także w ścisłym
centrum Starego Miasta w Gdańsku. Do tego celu wykorzystane zostały ramki na latarniach ulicznych. W sumie
w ramkach powieszonych zostało 100 plakatów reklamujących występ Justina Timberlake’a.
Kampania została przeprowadzona w maju, czerwcu
oraz w lipcu 2014 roku.
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Promocja w internecie
CGM
Patronem medialnym koncertu Justina Timberlake`a
był portal CGM. W ramach współpracy przeprowadzona
została 3-tygodniowo kampania banerowa. Reklama
była widoczna przez ten czas na stronie głównej serwisu. Poza tym, CGM zapewnił szeroką opiekę redakcyjną.
Newsy dotyczące koncertu pojawiały się regularnie na
łamach portalu.

Demotywatory

Patronem medialnym koncertu Justina Timberlake`a
był portal Demotywatory, który zaliczany jest do grona
najpopularniejszych serwisów rozrywkowych w kraju.
W ramach współpracy przeprowadzona została kampania
banerowa (6 000 000 odsłon). Reklamy promujące koncert
pojawiły się na stronie głównej serwisu, a także na stronie
komixxy.pl. Były widoczne przez około dwa tygodnie.

Reklama koncertu w serwisie komixxy.pl

Reklama koncertu w serwisie Demotywatory
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GG

Patronem medialnym koncertu Justina Timberlake`a było
GG. Zakreś świadczeń obejmował takie formy promocji
jak: reklama w komunikatorze internetowym, kampania
banerowa w serwisach należących do GG Network, publikacja artykułów sponsorowanych czy konkursy dla
czytelników. GG promowało także koncert za pomocą
własnych kanałów społecznościowych. Wpisy dotyczące
występu Justina Timberlake`a pojawiły się między innymi
na oficjalnym fanpage`u GG.

MTV

Patronem medialnym koncertu Justina Timberlake`a
było MTV. Działania promocyjne były prowadzone w tym
przypadku na dwóch płaszczyznach. Pierwsza dotyczyła emisji spotów telewizyjnych. Łącznie wyemitowano
150 spotów o długości 30 sekund każdy – 75 na antenie
MTV Polska i 75 w stacji Comedy Central. Druga część
współpracy zakładała promocję poprzez internet. Poza
świadczeniami redakcyjnymi, złożyło się na nią między
innymi: 1 500 000 odsłon baneru reklamowego w okresie
od czerwca do sierpnia 2014 roku czy też regularne publikacje dotyczące koncertu w mediach społecznościowych
należących do MTV.

Justin Timberlake - Koncert w Gdańsku

Promocja koncertu

Onet

Patronem medialnym koncertu Justina Timberlake`a był
Onet, który jest obecnie numerem jeden, jeśli chodzi o polskie portale internetowe. Zakres świadczeń promujących
koncert był bardzo szeroki. Wartość działań barterowych
została oszacowana na około 150 000 zł. Złożyły się na nią
cztery tygodnie intensywnej kampanii banerowej. Takie
formy jak wideoboard, boks śródtekstowy czy halfpage
pojawiły się na stronie głównej i podstronach portalu. Poza
tym, na kolejne 20 000 zł oszacowany został sponsoring
serwisu Muzyka, który jest częścią portalu Onet. Odrębnym elementem współpracy były natomiast świadczenia
redakcyjne. Newsy związane z wizytą Justina Timberlake`a
w Polsce pojawiały się regularnie od momentu ogłoszenia
koncertu aż do jego zakończenia.

Deezer
Partnerem koncertu Justina Timberlake`a na PGE ARENIE
był Deezer. To numer jeden wśród serwisów umożliwiających
słuchanie muzyki na żądanie. Jego każdy użytkownik ma
dostęp do blisko 30 milionów utworów. W ramach współpracy Deezer przeprowadził kampanię banerową. Reklamy
promujące koncert w Gdańsku były widoczne przez około
dwa tygodnie. Poza tym, słuchacze mieli szansę wziąć udział
w konkursie i wygrać bilety na występ Justina Timberlake`a.
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Wprost.pl
W promocję koncertu Justina Timberlake`a włączył
się także wprost.pl. Współpraca zakładała reklamę w ewydaniu, która została opublikowana 23 czerwca 2014
roku. Poza tym, na łamach serwisu przeprowadzona została
także kampania banerowa. Reklama typu rectangle została
wyświetlone czytelnikom około 300 000 razy w okresie
od 30 czerwca do 27 lipca.

Działania na Facebook’u

Intensywne działania promocyjne w związku z koncertem Justina Timberlake`a toczyły się na portalu społecznościowym Facebook. Informacje dotyczące występu
wokalisty pojawiały się regularnie na fanpage`u agencji
Prestige MJM, który ma ponad 15 000 fanów. Poza tym,
posty były publikowane na profilu stadionu PGE ARENA
(ponad 35 000 fanów). W promocję zaangażowały się
także media patronackie.
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Twitter i Instagram

Promocja koncertu Justina Timberlake`a w mediach
społecznościowych objęła także działania na Twitterze
i Instagramie. W obu przypadkach informacje dotyczące
występu amerykańskiego piosenkarza na PGE ARENIE
publikował oficjalny profil agencji Prestige MJM, który
obserwuje około 2 700 osób. Warto również podkreślić, że
za pośrednictwem Twittera o swojej wizycie w Gdańsku
informował sam artysta, oficjalny profil Gdańska, a także
media patronackie.

Empik
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Działania promocyjne
PGE ARENY

W promocję koncertu Justina Timberlake`a bardzo mocno zaangażowała się PGE ARENA. Informacje dotyczące
tego wydarzenia regularnie pojawiały się na oficjalnym
fanpage`u gdańskiego stadionu, który ma obecnie ponad
36 000 fanów. Poza tym, newsy dotyczące wizyty amerykańskiego piosenkarza były eksponowane na oficjalnej
stronie internetowej PGE ARENY.

Zdjęcia fanów na fanpage`u PGE ARENY

Informacje organizacyjne na fanpage`u PGE ARENY

Informacja o koncercie na oficjalnej stronie
internetowej PGE ARENY

Kolejna informacja o koncercie na fanpage`u PGE ARENY
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Reklamy prasowe
W ramach kampanii promocyjnej koncertu Justina Timberlake’a w Gdańsku, reklamy ukazały się w największych ogólnopolskich i lokalnych dziennikach, tygodnikach, dwutygodnikach oraz miesięcznikach. W sumie
reklamy pojawiły się w 23 tytułach prasowych. Łącznie ukazało się 91 reklam.

(POZNAŃ, ŁÓDŹ, KATOWICE, KRAKÓW, WARSZAWA, TRÓJMIASTO)
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Współpraca z Cosmopolitan

W ramach współpracy na łamach Cosmopolitan pojawił się między innymi wywiad z amerykańskim wokalistą. Poza tym, redakcja przygotowała specjalny artykuł
poświęcony modzie, którego głównym bohaterem był
Justin Timberlake. Czytelnicy Cosmopolitan mieli także
okazję do wzięcia udziału w konkursie. Do wygrania było
łącznie 30 biletów na koncert, który odbył się 19 sierpnia
2014 roku na stadionie PGE ARENA w Gdańsku.

Konkurs na łamach miesięcznika Cosmopolitan

Fragment wywiady z Justinem Timberlakiem na łamach
Cosmopolitan

Artykuł dotyczący Justina
Timberlake`a na łamach
Cosmopolitan
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Multikino

Koncert Justina Timberlake`a był również promowany
w sieci kin Multikino. W ramach współpracy przeprowadzono 6-tygodniową kampanię polegającą na emisji
spotów na ekranach w salach kinowych. Łącznie przekaz
dotarł do 835 928 widzów. Istotnym elementem działań
była także promocja offscreenowa, która miała miejsce
w trzech terminach: 06.06. 2014 – 19.06.2014, 04.07.2014 –
24.07.2014 i 08.08.2014 – 19.08.2014. Ponadto, współpraca
obejmowała projekty specjalne. Dzięki temu reklama
koncertu Justina Timberlake`a była obecna podczas emisji:
KNO (czerwiec, lipiec, sierpień), koncertów Goldfrapp, Teen
Fest, One Direction czy maratonów filmowych: Władca
Pierścieni, Step Up, Marvel Nights.
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Współpraca z Sony

W promocję koncertu Justina Timberlake’a aktywnie
zaangażowała się jedna z największych firm fonograficznych działających na polskim rynku – Sony Music
Polska. Zarówno na oficjalnej stronie Sony jak również na
Facebooku ukazywały się informacje dotyczące koncertu.
Sony przekazało też specjalny zestaw płyt artysty na cele
promocyjne. W dniu koncertu, przedstawiciele wytwórni
wręczyli platynową płytę Justinowi Timberlake’owi.
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Współpraca z eBilet

Zajmująca się sprzedażą biletów firma eBilet aktywnie
uczestniczyła w promocji koncertu Justina Timberlake’a.
W ramach propagowania imprezy wykonała następujące
czynności: wysłała 8 newsletterów (w tym 3 zbiorcze,
a 5 dedykowanych) do bazy swoich klientów, umieściła
reklamę w ulotce kolportowanej w sieci salonów Empik
na terenie całego kraju, publikowała informacje dotyczące
koncertu na fanpagu eBiletu na Facebooku, na oficjalnym
kanale youtube oraz zamieściła banery reklamowe na
swojej oficjalnej stronie internetowej jak również zaprzyjaźnionych portali internetowych. Dodatkowo została
przeprowadzona kampania outdoorowa na przełomie
czerwca i lipca 2014 r i trwała 14 dni: ekrany ledowe w Warszawie, Poznaniu i Krakowie, ekrany w sieci siłowni Benefit.

CGM

AdSense

CGM

AdSense

CGM

kulturalnie.waw.pl

Tekstowo.pl
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Newslettery eBilet
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Współpraca z Eventim

Eventim w ramach promocji koncertu Justina Timberlake’a wykonał następujące działania:
•
Wysłał newslettery do bazy swoich klientów,
•
Umieścił reklamę w ulotce kolportowanej w sieci
salonów Empik na terenie całego kraju,
Publikował informacje dotyczące koncertu na swo•
im fanpagu na Facebooku,
Zamieścił banery reklamowe na swojej oficjalnej
•
stronie internetowej.
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Kampania telewizyjna
Promocja koncertu Justina Timberlake’a objęła także emisję spotów w największych telewizjach informacyjnych w Polsce. W okresie trwania kampanii wyemitowano łącznie 303 spoty.

Stacje ogólnopolskie (spoty telewizyjne – 30 sekund)
Stacja telewizyjna

Ilość spotów

MTV

150

TVN 24

41

TVP INFO

32

POLSAT NEWS

30

Stacje regionalne
Stacja telewizyjna
Proart

Ilość spotów
50
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Kampania radiowa
Kampania spotowa w ramach promocji koncertu Justina Timberlake’a została przeprowadzona na antenach dwóch rozgłośni:
RMF FM oraz RMF MAXXX. W pierwszym przypadku była to kampania o wartości 600 000 złotych. W drugim wartość kampanii
została oszacowana na 50 000 złotych.
Kampania na antenie RMF FM została przeprowadzona w maju, czerwcu oraz w sierpniu 2014 roku. Z kolei na antenie RMF
MAXXX spoty zostały wyemitowane w czerwcu 2014 roku.

Przykładowe zlecenie kampanii
promocyjnej na antenie RMF FM.

Promocja koncertu

Koncert w wyszukiwarce Google

Koncert Justina Timberlake’a był bardzo intensywnie promowany w internecie. Najlepszym tego odzwierciedleniem jest liczba
haseł kojarzonych z tym wydarzeniem w wyszukiwarce Google. Warto zauważyć, że wpisanie frazy „Justin Timberlake w Gdańsku”
daje 1 570 000 wyników. Jeszcze bardziej imponujące są statystyki w przypadku frazy „Timberlake w Gdańsku”. Jej wpisanie
powoduje około 6 660 000 wyników. Podobny rezultat uzyskamy w przypadku frazy „Timberlake w Polsce” (5 250 000
wyników). Ta statystyka pokazuje, że koncerty gwiazd światowej muzyki, które odbywają się na PGE Arena Gdańsk, stanowią ważny
element promocji całego miasta. Warto bowiem zauważyć, że po wpisaniu hasła „Koncerty w Gdańsku ” daje nam 5 700 000
wyników, a „Wydarzenia w Gdańsku” 10 500 000 wyników. Natomiast po wpisaniu słowa „Gdańsk” uzyskamy 8 400 000 wyników.
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W związku z występem Justina Timberlake`a na PGE ARENIE
specjalny dodatek koncertowy przygotowała redakcja NaszeMiasto. Cała publikacja liczyła 24 strony i była rozdawana
wszystkim uczestnikom koncertu. W wydawnictwie znalazły
się ciekawostki dotyczące artysty. Szeroko zostały opisane
początki jego kariery w boysbandzie `N Sync, a także pierwsze solowe sukcesy, czy dokonania aktorskie. Nie zabrakło
również tekstów dotyczących wymagań piosenkarza, a także
kulisów przygotowań do koncertu. Fani mogli przeczytać
także wywiady z prezydentem Gdańska, prezesem Areny
Gdańsk Operator czy przedstawicielami agencji Prestige MJM.
Swoje opinie na temat wydarzenia przedstawili także znani
dziennikarze – Hirek Wrona, Roman Rogowiecki, Marek Sierocki, Tomasz Kammel, czy Anna Wendzikowska. W specjalnej
publikacji koncertowej znalazł się także wywiad ze znaną
piosenkarką Urszulą Dudziak, która jest wielką fanką Justina
Timberlake`a i w ciekawy sposób analizuje jego dokonania
muzyczne. Publikacja zawierała też duży plakat artysty.

JUSTIN TIMBERLAKE

Jak wyglądały kulisy prz ygotowań
do koncertu Justina Timberlake’a?
JustinTimberlake od wczoraj jest już wGdańsku.
Do dyspozycji jego inajbliższej ekipy jest 13 luksusowych samochodów,
na stadionie naJustina czekają krawcowe i pokój pełen strojów,
aw garderobie m.in.telewizor z podglądem na scenę

P

rzygotowaniadodzisiejszegokoncertuJustinaTimberlake’anastadionie PGE Arena w Gdańsku zaczęłysięwubiegłyczwartek,14sierpnia.
To wtedy rozpoczęła się budowa sceny,
naktórejdzisiajwieczoremwystąpiamerykańskigwiazdor.Całazabudowasceny
wynosi 40 metrów. Jej wysokość to 19 m,
aoknoscenyma20,5metra.
Rozmach produkcji porównywalny
jestzubiegłorocznymkoncertemzespołu
Bon Jovi na tym samym stadionie. - Najwięcej działo się w poniedziałek. Wtedy
przy budowie konstrukcji pracowało
około 300 osób - mówi Marek Kurzawa
zagencjiPrestigeMJM.
By polepszyć jakość dźwięku na stadionie pojawiły się 4 specjalne wieże dwiezprzodu,dwie ztyłu-abyfaniztrybun mieli równie dobre doznania muzyczne.
Co jeszcze warto wiedzieć o kulisach
tegokoncertu?

Gościelubiącyekologię

Ekipa Justina Timberlake’a bardzo dba
oekologię.Nieużywająopakowańzestyropianu - tylko tekturowe pudełka najedzenie lub tekturowe talerzyki. Korzystają też z produktów z logiem „green
approved”.
Podstawą zdrowej diety podróżującej
ekipysąświeżeproduktybogatewskładniki odżywcze. Kładą na to duży nacisk.
Niechcą„gotowców”,czylidańktórewystarczyodgrzać.
Amerykańska ekipa zażyczyła sobie
od organizatorów koncertu surowych/
świeżychmigdałów,świeżych,dojrzałych
owocówiwarzyworazchińskiejzastawy
stołowej,chińskichmis,srebrnejzastawy
sztućców. Na stole musiały się znaleźć
także: jogurty, mleko sojowe, mleko ryżowe, mleko migdałowe niesłodzone,
płatki śniadaniowe owsiane z rodzynkami, migdałami i orzechami włoskimi,
cukierbrązowy,aponadtodaniawegetariańskie:daniazcurry,daniakuchniazjatyckiej stir-fry, grillowane tofu, sałatki,
czerwone mięso, drób, ryby (grillowane
lub pieczone), chipsy ziemniaczane
ichrupkizpełnegoziarna,oliwazoliwek,
olejbalsamiczny.

Pokójrodzinny

Wtorek, 19 sierpnia 2014 | www.naszemiasto.pl
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Specjalnie z myślą o gwieździe trzeba
było przygotować specjalny pokój ro-

dzinny, który może pomieścić 15 osób.
Wyposażonywkomfortowemeble(sofy
ifotele)orazzdraperiaminaścianach.W
pokoju ekipa zażyczyła sobie następujących produktów: hummus, crudietes
(francuskieprzystawki-surowe,krojone
warzywa),chipsyisossalsa,deskęserów
ikrakersów,kawęiherbatę,tacęześwieżymiowocamiiwarzywami.
Wrozpisceprzesłanejpromotoromkoncertu nie zabrakło też całej gamy napojów. Na stole musiały się zatem znaleźć:
piwoimbiroweOldJamaicanGingerbeer,
woda niegazowana, soki owocowe,
po trzy butelki czerwonego i białego
wina, lokalne piwo, tonik, napój Soda.
A do tego: papierowe talerzyki, batony
granola, batony z płatków owsianych,
mieszankaorzechów.

„MIRRORS”
NA FINAŁ
KONCERTU JUSTINA
TIMBERLAKE’A? TAK
MOŻE BYĆ TEŻ U NAS

i

Tak wyglądała setlista koncertu
Justina Timberlake’a, który odbył
się 12 sierpnia w Los Angeles.
Czy w Gdańsku będzie
podobnie?

Justinwswojejgarderobiema
podglądnascenę

1. Gimme What I Don’t
Know (I Want)
(snippet)
2. Rock Your Body
3. Don’t Hold the Wall
(Snippet)
4. FutureSex/LoveSound
5. Like I Love You
6. My Love
7. TKO
8. Summer Love
9. LoveStoned
10. Until the End of Time
11. Holy Grail
(JAY Z cover)
12. Cry Me a River
13. Set 2
14. Only When I Walk
Away
15. Drink You Away
16. Tunnel Vision
17. Senorita
18. Let the Groove Get In
19. Heartbreak Hotel
(Elvis Presley cover)
20. Not a Bad Thing
21. Human Nature
(Michael Jackson
cover)
22. What Goes
Around... Comes
Around
23. Take Back the
Night
24. Jungle
Boogie
(Kool & The Gang
cover)
25. Murder
26. Poison
(Bell Biv DeVoe cover)
27. Suit & Tie
28. SexyBack
29. Mirrors

A jak wygląda garderoba samego Justina
Timberlake’a?
Przede wszystkim musi w niej panować stała temperatura nastawiona na 72
stopnieF(ok.22stopniC).
Słynnywokalistapoprosiłonawilżacz
powietrza, draperie na ścianie, a także
profesjonalnelustromake-upmirror.
W garderobie musiały się ponadto
znaleźć: blender Magic Bullet - mikser
do koktajli, mikrofalówka, lodówka, lokalnegazetyorazmagazynyrozrywkowe,
papierowetalerzyki,atakże-cociekawe
-telewizorzpodglądemnascenę.
Do tego telewizor z wejściem USB lub
naiPoda,czarneręcznikikąpieloweoraz
ekspresdokawyiherbaty.
Justin Timberlake chciał, żeby w jego
garderobie było dużo napojów - przede
wszystkim woda Fiji czy Cola Zero. Poza
tym, żeby nie zabrakło dobrego marko-

wego alkoholu - piwa Old Jamaica, czerwonegowina,atakżekilkubutelekJacka
Danielsaoraz901Tequili.
Dla artysty trzeba było przygotować
naprawdę dużo owoców. W garderobie
Justina pojawiły się jabłka, banany,
limonki i truskawki. A oprócz tego miód
organiczny,mlekoryżowe,słoikgalaretki,
białypokrojonychlebikilkaprzekąsek.
Wśród przekąsek znalazły się specjalne cukierki (produkowane tylko
wUSA)czycienkokrojonechipsy.
PrzyokazjikoncertunastadioniePGE
ArenawGdańskuopróczwłasnejgarderoby,artystazażyczyłsobietakżedwóch
dodatkowychpomieszczeń.
Jednoznichprzeznaczonejestdlaosobistych krawcowych piosenkarza. Pomieszczenie zostało wyposażone w maszyny do szycia, żelazka parowe, pralkę
isuszarkę.
Drugie to pomieszczenie garderobiane, gdzie trafiły wszystkie ubrania,
którezakładawokalista.Ajestichsporo.
Do Polski wszystkie stroje Justina
Timberlake’aprzywiózłspecjalnysamochód.

Niezłaflotasamochodów

Z myślą o amerykańskim artyście i jego
najbliższym otoczeniu organizatorzy
musieli przygotować trzynaście samochodów.
SamJustinTimberlakemożeporuszać
się po Gdańsku samochodami Range
Rover. Można spróbować na nie zapolować,bosąwpięknym,śnieżnobiałymkolorze. Podobny samochód ma do dyspozycjijedenzjegoagentów.
Resztaekipyamerykańskiegowokalisty, w tym najbliższe mu osoby, ma
do swojej dyspozycji luksusowe samochody marki Mercedes.

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Dodatek koncertowy

Justin zażyczył sobie,by w jego garderobie było m.in.dużo napojów, owoców,
a wśród przekąsek specjalne cukierki sprowadzane ze StanówZjednoczonych

Podczas
dzisiejszego
koncertu sporo
będzie się działo
na scenie.
Justinowi
Timberlake’owi
towarzyszyć będzie
zespół,chórek,
grupa tancerzy.
Sam wokalista
znany jest też
z tego,że lubi
nawiązywać
kontakt
z publicznością
i czyni to szybko
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JUSTIN TIMBERLAKE

Od kilku sezonów był jedną z najbardziej oczekiwanych gwiazd światowej sceny muzycznej
w naszym kraju.Marzenie wielu agencji koncertowych,dziś zaprezentuje się na scenie w Gdańsku

Rozmowa z Tomaszem Kowalskim - prezesemAreny Gdańsk Operator

* czyli Justin Timberlake
na żywo w Gdańsku

Biletysprzedawałysięjakciepłe
bułeczki
Gdański koncert Justina Timberlake’a
przezwiększośćmediówzostałokrzyknięty jako muzyczne wydarzenie roku.
Zarówno pod względem artystycznym,
jakikomercyjnym. Niejesttozaskoczeniem,bowokalistajużodkilkusezonów
znajdował się na czołowych pozycjach
listy najbardziej oczekiwanych wykonawców muzyki w naszym kraju.
Justinkilkakrotnietypowanybyłjako
największa gwiazda najważniejszych
polskichfestiwali.Choćponoćbyłyprowadzone rozmowy, to ostatecznie żadnej agencji nie udało się wcześniej sprowadzić
Timberlake’a
do Polski.
Do czasu....
Od momentu ujawnienia daty koncertu Justina Timberlake’a na stadionie
PGE Arena w Gdańsku show wzbudzał
ogromne emocjetakżewśródsamychfanów amerykańskiego artysty.
Bilety na ten występ rozchodziły się
w błyskawicznym tempie już w trakcie
przedsprzedaży, która rozpoczęła się
18 lutego.

FOT.ARCHIWUM PRYWATNE

simple justin.
suit and tie.

Justin już kilkakrotnie typowany był jako główna gwiazda rodzimych festiwali

Wszystkie wejściówki, które zostały
przygotowanenajejpierwszydzień,zostały wyprzedane w ciągu zaledwie
trzech godzin!
Nic dziwnego, że organizatorzy
od razu postanowili uruchomić kolejną
pulę biletów, pierwotnie przeznaczoną
nadrugidzieńprzedsprzedaży(oficjalna
sprzedaż wystartowała 21 lutego).
Wtensposóbrozeszłosiękilkatysięcy
biletów. I nic nie wskazywało na zwolnienie tego tempa.

Wiele tygodni temu można było już
tylkopomarzyćonajlepszychwejściówkachnakoncert.Szczęśliwiepodkoniec
lipcaokazałosię,żescenaJustinabędzie
mogła być nieco przesunięta w stronę
trybuny, co umożliwiło uruchomienie
dodatkowej, niewielkiej puli biletów.
Dziś już wiadomo, że koncert Justina
Timberlake’a będzie największą
pod względem frekwencji imprezą biletowaną,jakadotejporyodbyłasięnastadionie PGE Arena w Gdańsku.

NakoncercieTimberlake’abędzie
największafrekwencja
Występamerykańskiegowokalistyobejrzy na żywo blisko 42 tys. widzów! To
więcejniżnajciekawszemeczepiłkarskie
organizowane dotąd w Gdańsku.
Do tej pory największą imprezą biletowanąnastadioniePGEArenabyłmecz
towarzyskiwpiłcenożnejPolska-Urugwaj.Wówczasnatrybunachgdańskiego
stadionu zasiadło 39 450 widzów. Nieco
mniejsząfrekwencjąmogłysiępochwalić spotkania rozgrywane podczas Euro
2012: Hiszpania - Irlandia (39 150 widzów) oraz Hiszpania - Chorwacja
(39 076 widzów).
Żadne z dotychczasowych wydarzeń nie przekroczyło jednak frekwencji 40 tys. widzów. Koncert
Justina Timberlake’a będzie pierwszą
taką imprezą.
- Z roku na rok koncerty organizowane przez nas na gdańskim stadionie
ciesząsięcorazwiększymzainteresowaniem.Przypomnębowiem,żeinauguracyjnywystępJenniferLopezobejrzało22
tysiące widzów, a z kolei show zespołu
Bon Jovi na żywo śledziło ponad 31 tysięcy osób - mówi Janusz Stefański
z agencji koncertowej Prestige MJM,
która wspólnie z Areną Gdańsk Operatorjestorganizatoremdzisiejszegokoncertu Justina Timberlake’a.
Co ciekawe, będzie to też jeden z największych koncertów na tegorocznej
trasie koncertowej amerykańskiego
piosenkarza.
Z blisko 50 koncertów, które do tej
poryzagrałJustinTimberlakewStanach
Zjednoczonych i w Europie, tylko trzy
miałyfrekwencjęwyższąaniżeliimpreza
w Gdańsku.
Rekord ustanowiony został w Paryżu
naStadedeFrance.26kwietniaztrybun
paryskiego stadionu występ Amerykanina oglądało 57 286 widzów.

PGE Arena żyje od kilku tygodni
intensywnymi przygotowaniami
do koncertu Justina Timberlake’a.
Zapowiada się pobicie rekordu frekwencji na stadionie w organizowanych tu imprezach biletowanych. To wszystko sprawia, że pojawia się pytanie o przepis stadionu
na sukces. Czy PGE Arena uważa, że
już go znalazła?
W przypadku koncertów, które organizowane są na naszym stadionie, można
powiedzieć, że każdy odniósł rzeczywiście spory sukces. Zarówno Jennifer
Lopez, jak i Bon Jovi wystąpili w Polsce
po raz pierwszy, i to właśnie w Gdańsku. Mimo że na koncercie JLo bawiło
się tylko trochę ponad 21 tysięcy osób,
też zaliczamy tę imprezę do udanych,
a to z uwagi na fakt, że od zakontraktowania gwiazdy do koncertu mieliśmy
tylko sześć tygodni na jego promocję.
W przypadku Bon Jovi było to już prawie sześć miesięcy i koncert zobaczyło
ponad 31 tysięcy fanów. Czekający nas
teraz show zapowiada się jako najważniejsze muzyczne wydarzenie w Polsce,
czwarte na trasie koncertowej JT. Organizująca koncert razem z nami agencja
Prestige MJM już podaje liczbę sprzedanych biletów na ponad 41 tysięcy, a my
szacujemy, że ostateczna liczba może
osiągnąć i 42 tysiące widzów.
Koncerty to więc niewątpliwie sukcesy, a inne wydarzenia na stadionie?
Oczywiście koncerty muzyczne na stadionie to nie wszystko. Co roku na PGE
Arenie odbywa się około 20-25 imprez
masowych. Większość z nich to mecze
ligowe Lechii Gdańsk. Raz do roku gościmy także reprezentację Polski w piłce
nożnej, która wygrywa na naszym boisku. Plan na sukces to organizowanie
różnorodnych wydarzeń, stąd między
innymi w latach ubiegłych trzykrotnie
odbył się Maraton Wrotkarski im.
Lecha Wałęsy. Również absolutnym
hitem był mecz towarzyski Lechia
Gdańsk - FC Barcelona w 2013 roku.
W tym roku nowym pod względem
rodzaju eventem na naszym stadionie
były wyścigi samochodowe Drift
Masters, które mają również swoich
zagorzałych fanów. Nie tylko imprezy
biletowane przyciągają tłumy na PGE
Arenę. 1 czerwca tego roku bawiło się
u nas 65 tysięcy osób na festynie zorganizowanym wspólnie przez nas, miasto
Gdańsk i ZKM. Festyn zakończył się
koncertem Dawida Kwiatkowskiego
na scenie przed stadionem. Stadion tak
bardzo spodobał się młodemu artyście,
że już 30 czerwca nagrywał u nas teledysk do swojej najnowszej piosenki.
Słyszeliśmy, że na PGE Arenie można
znaleźć coś ciekawego do zrobienia
nie tylko w czasie imprez masowych.
Czy to prawda, że stadion w Gdańsku
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Tomasz
Kowalski
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przejmie wyglądający, łagodnie
tańczącyiśpiewającyjakzuchwały
ptak Justin Timberlake wymiótł
dziś wieczorem podczas koncertu
w Sheffield swoim nadzwyczajnym występemstworzonymzniepohamowanej
energii oraz nieodpartego seksapilu.
Wszystko działało bez zarzutu. Nie było
spadku w jego wokalu, żadnej przerwy
spowodowanej wykańczającymi układamitanecznymi,aninachwilęnieprzestawałwykorzystywaćarsenału,jakiposiada - tak napisał „Manchester Evening
News”pokoncercieJustinaTimberlake’a,
który odbył się 30 marca tego roku
w Sheffield. Wtedy ruszyła europejska
trasa koncertowa Justina Timberlake’a
„20/20 Experience”.

- Każdy z koncertów organizowanych dotychczas na stadionie PGE Arena
w Gdańsku odniósł spory sukces - podkreśla Tomasz Kowalski

i

ŚWIATOWE MEDIA O KONCERTACH JUSTINA
TIMBERLAKE’A

jako pierwszy otworzył centrum
rozrywki u siebie?
Zgadza się, otworzyliśmy na stadionie
pod koniec czerwca Centrum
Rekreacyjno-Sportowe, czynne siedem
dni w tygodniu, od godziny 10.00
do 22.00. To miejsce otrzymało nazwę
pasującą do tego, co oferuje swoim
gościom - FUN ARENA. Na ponad 5
tysiącach metrów kwadratowych
otworzyliśmy wspólnie z najemcami
atrakcje, które pozwalają spędzić
wolny czas aktywnie, angażując nie
tylko nasze ciało do zabawy, ale
i umysł. W FUN ARENIE jeździmy
na gokartach elektrycznych PitStopu,
bawimy się w paintball elektroniczny
Zoltar, szalejemy na ponad 300
metrach kwadratowych trampolin
w No Gravity i wysilamy nasze szare
komórki w absolutnej nowości i hicie
europejskich stolic - Escaperooms.
W tym miejscu mamy do dyspozycji
cztery pokoje, z których musimy uciec
w czasie zabawy trwającej 60 minut.
Gry typu live escape games, bo takim
jest Escaperooms w Gdańsku, są idealną formą integracji, zabawą dla grup
od dwóch do pięciu osób, świetną
zarówno dla integrujących się pracowników, jak i dla rodzin, które chcę spędzić razem czas. Atrakcje FUN ARENY,
dodane do już istniejących u nas
wcześniej: gokartów spalinowych,
bungee jumping z 90 metrów, kolejki
tyrolskiej spod dachu stadionu czy
choćby toru wrotkarskiego z pomiarem czasu, z którego korzysta codziennie wielu rolkarzy, sprawiają, że nie ma
dnia, żeby z oferty PGE Areny nie
korzystało wiele osób.
Imprezy masowe, propozycja
codziennego spędzania wolnego
czasu na stadionie dla wszystkich
mieszkańców. Jest coś jeszcze, co
chętnie wymieniłby Pan jako charakterystyczne dla PGE Areny?
Ostatnią rzeczą, może nie aż tak
wyróżniającą nas spośród innych
obiektów jak nasza FUN ARENA, ale
o której warto również mówić, jest częstotliwość, z jaką organizowane są
na stadionie konferencje i imprezy
korporacyjne. W każdym roku mamy
ich ponad 100. Firmy decydujące się
wynająć sale na PGE Arenie cenią
sobie elastyczność oferty, którą jesteśmy w stanie dostosować do każdego
klienta. Natomiast zupełnie wyjątkową
wartością dodaną jest piękno samego
stadionu w Gdańsku. Wynajęcie
na konferencje sali PGE ATOM Club
zapewnia uczestnikom widok
na murawę i piękne trybuny PGE
Areny. To wszystko sprawia, że nie brakuje w stadionowym kalendarzu zarezerwowanych terminów na imprezy
korporacyjne. Ostatecznie przychód
z tego typu eventów jest więc również
pokaźną wartością dla stadionu.
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To już trzeci tak prestiżowy
koncert na PGE Arenie

Flirt z dużym ekranem
wyszedł Justinowi na dobre

Rok temu wGdańsku zagrał BonJovi.Dwa lata temuJennifer Lopez.Dziś stadion należy do niego

Jako aktor zagrał w kilkunastu filmach,podkładał głos,nakoncie ma epizody i gościnne występy

T

J

o już dziś. Elektryzujący koncert
na stadionie PGE Arena da Justin
Timberlake! Organizatorami wydarzeniasąagencjaPrestigeMJMiArena
Gdańsk Operator.
Koncert amerykańskiego wokalisty
jest trzecim wielkim wydarzeniem muzycznym na gdańskim stadionie.
Przedrokiemwystąpiłatutajlegendarna
grupa Bon Jovi. Dwa lata temu na muzycznymotwarciuobiektugwiazdąbyła
jedna z najpopularniejszych piosenkarek muzyki pop Jennifer Lopez.
Za każdym razem były to pierwsze
występywspomnianychartystówwPolsce.

Wyprzedaje koncerty
Londyn, Glasgow, Manchester, Zurych,
Kolonia, Antwerpia, Arnhem, Berlin,
Buffalo, Charlotte, Albany, Uncasville,
Boston, Montreal, Nowy Orlean, San
Antonio, Las Vegas, Glendale, San Jose,
Los Angeles, Kópavogur, Auckland,
Portland,Houston,Dallas,Nashville-to

Bilety na dzisiejszy
koncert zostały
sprzedane w sumie
w 16 państwach
świata. W Polsce
szczególnie
zainteresowani byli
mieszkańcy
Warszawy.
Sprzedano tam
ponad 9 tysięcy
biletów

lista niektórych w stu procentach wyprzedanych
koncertów
Justina
Timberlake’a.
Śmiałomożnapowiedzieć,żetenrok
należy do amerykańskiego artysty.
- Jego muzyka jest wyjątkowa. Koncerty zaś perfekcyjnie dopracowane.
Wszystko to możliwe jest dzięki współ-

pracy z najlepszymi fachowcami
w branży. Dodatkowo Timberlake ma
świetnygłosiprezencję.Wrezultaciejest
uwielbiany przez kobiety. Wszystko to
powoduje, że jego koncerty pod każdą
szerokością geograficzną uznawane są
za wydarzenie roku - mówi Janusz
Stefański z agencji Prestige MJM.

Moja rodzina również
czeka na ten koncert
Przed koncertem mieliśmy okazję porozmawiać z Prezydentem
Miasta Gdańska, panem Pawłem Adamowiczem. Zapytaliśmy
go o to, czy również z niecierpliwością czeka na datę 19 sierpnia i jak
ocenia pracę stadionu jako miejsca, w którym dzieją się tak duże
imprezy i który ma przyciągać mieszkańców Gdańska także
każdego innego dnia.
Koncert Justina Timberlake’a
na PGE Arenie to impreza, na którą
Pan mocno czeka?
Oczywiście. Tak jak ponad 40 tysięcy
widzów, którzy 19 sierpnia przyjadą
do Gdańska. Jednak moje czekanie
na koncert jest oczywiście trochę innej
natury niż fanów artysty. Jako prezydent miasta jestem bardzo zadowolony,
że dzieją się u nas imprezy, które przyciągają ludzi z całej Polski. Ba! Z wielu
stron świata. Przyjazd widzów to rzecz
już następująca po decyzji o przyjeździe
gwiazdy. I tu radość moja jest jeszcze
większa, bo przy takich okazjach jak
koncerty światowych gwiazd potwierdza się słuszność naszych decyzji
podejmowanych już prawie 10 lat temu,
czyli budowy stadionu na 40 tysięcy
miejsc. Gdyby stadion był mniejszy,
takie gwiazdy jak Justin Timberlake czy
rok wcześniej zespół Bon Jovi nie przyjechałyby do naszego miasta. Moje

podekscytowanie zbliżającym się koncertem jest tej natury, że sprawia mi
wielką przyjemność oglądanie tysięcy
osób dobrze bawiących się w Gdańsku.
Natomiast muszę powiedzieć, że jeśli
chodzi o moją rodzinę, to ich zainteresowanie koncertem nie odbiega
w niczym od tego, co czują fani Justina,
odliczając dni do 19 sierpnia. Moja żona
stwierdziła, że z przyjemnością przyjdzie zobaczyć show artysty, którego
miała okazję może nie tyle słuchać, ale
oglądać jako wyśmienitego komika
i całkiem dobrego aktora. No ale już
Antonina zdecydowanie jest w ferworze przygotowań do koncertu, jak każda
młoda kobieta, zastanawiając się, co
na siebie włoży. (śmiech) Dobrze, że
Tereska jeszcze jest za mała na takie
imprezy, bo z taką liczbą kobiet
w domu szał przedkoncertowy byłby
trudny do zniesienia dla każdego mężczyzny. (śmiech)

Faktycznie wygląda na to, że koncert w Pana rodzinie będzie zaznaczony w kalendarzu mocną kreską.
Takie dni jak 19 sierpnia pokazują,
że stadion, którego budowę
w końcu Pan zainicjował, warto
było zbudować w Gdańsku. A poza
koncertami, czy uważa Pan, że
obiekt spełnia swoje zadanie - czy
ma ofertę dla mieszkańców na tyle
interesującą, żeby nie stać pusty?
I tu mogę odpowiedzieć z pełnym
przekonaniem - ależ oczywiście. Proszę zobaczyć na stronę internetową
PGE Areny, w tym miejscu cały czas
coś się dzieje. Gdyby nawet nie wymieniać imprez przygotowywanych na stadionie, samo zwiedzanie obiektu ściąga dziennie na PGE Arenę ponad 500
osób. W lipcu, jak słyszeliśmy, padł
rekord frekwencji w zwiedzaniu. Aż
14 286 osób zobaczyło w tym miesiącu
stadion, rok wcześniej była to liczba

Bilety w szesnastu krajach
- Bez wątpienia w pozyskaniu tego koncertu pomogły nam doświadczenie, pozycja na rynku oraz bardzo dobra
współpraca z Areną Gdańsk Operator.
Odpoczątku sprzedaży biletów było widać, że z koncertem trafiliśmy w przysłowiową dziesiątkę. Właściwie 80 procent wejściówek sprzedanych zostało
w pierwszym tygodniu - zdradza Janusz
Stefański.
Jak podkreśla organizator, od początku
było też widać, że to koncert, który
przyciąga uwagę fanów z całej Polski.
Szczególnie zainteresowani byli mieszkańcy Warszawy. Fakt, iż ze stolicy
na koncert do Gdańska przyjedzie ponad 9 tys. widzów, jest bez wątpienia
godny odnotowania. Nie sposób też nie
zauważyć, że w sumie bilety zostały
sprzedane w aż 16 państwach świata. Generalnie od początku było widać, że
ten koncert będzie sukcesem frekwencyjnym - podsumowuje Janusz
Stefański.

11 542, czyli zaskakująco, zainteresowanie obiektem ciągle rośnie! Chociaż
nie, nie mogę mówić, że to zaskoczenie, że coraz więc osób odwiedza nasz
stadion. To po prostu dobre zarządzanie obiektem i dobra oferta to sprawiają. Teraz wycieczki oglądają jeszcze
więcej miejsc na stadionie, bo między
innymi nowe Centrum RekreacyjnoSportowe, FUN ARENĘ, którą miałem
okazję otwierać uroczyście 28 czerwca.
To rewelacyjna przestrzeń do zabawy
dla małych i dużych miłośników ciekawych rozrywek. Sam jeszcze nie miałem, niestety, czasu spróbować czegoś,
co przyciąga największe zainteresowanie w tym miejscu, a mianowicie
Escaperooms, ale Antonina wierci mi
dziurę w brzuchu, żeby się w końcu
zmierzyć z zagadką któregoś z tych
pokoi i uciec z nich, wygrywając z czasem. Na pewno więc w końcu się tu
pojawimy. Ale w FUN ARENIE miałem
już na przykład okazję wypróbować
nowy tor kartingowy i chociaż mój
przejazd nie należał do najszybszych
w Wyścigu Otwarcia, dla mnie osobiście był wielką frajdą, bo po raz pierwszy w życiu bawiłem się na gokartach.
Może musiałem poczekać na te ekologiczne, ciche i elektryczne. (śmiech)
Panie Prezydencie, życzymy więc
Panu i nam wszystkich jak najwięcej
radości z działalności PGE Areny
i w czasie koncertów, i każdego
codziennego dnia, kiedy stadion jest
otwarty, i dziękujemy za rozmowę.
| Nasze Miasto | 19 sierpnia 2014 | 3

ustin Timberlake jest nie tylko niesamowicieuzdolnionymwokalistą,
ale także całkiem nieźle wychodzi
muflirtzdużymekranem.
Epizody, gościnnewystępywserialach
(m.in.„Sabrina,nastoletniaczarownica”)
czy też podkładanie głosu w filmach:
„Miś Yogi” (za co otrzymał nominację
donagrodyTeenChoice)i„ShrekTrzeci”
(Książę Artie) - to tylko część dorobku
Timberlake’a. Bo w jego filmografii nie
brakuje ról - także pierwszoplanowych,
zagranychwkilkunastufilmach.

reatOscaraJeffBridges),zktórymod5lat
nie utrzymuje żadnych kontaktów. Razem ze swoją dziewczyną Lucy (Kate
Mara) jadą po niego i później, już we
trójkę, wyruszają w drogę powrotną
doHuston.

1
2
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Zagrał u boku m.in. Willisa i Ricci

Jakoaktorzadebiutowałepizodemwserialu„Dotykanioła”,zaś pierwszawiększarolapojawiłasięrazemztelewizyjną
komedią „Modelka na medal” (2000).
Potem była komedia o miłosnych tarapatach„Przystanekmiłość”(2001),gdzie
Justin pojawił się w roli makijażysty.
Cztery lata później był thriller „Edison”
DavidaJ.Burke’a,gdzieJustin(tutajwroli
młodegoreportera,którywpadanatrop
korupcjiwśródwysokichrangąfunkcjonariuszy policji) wystąpił u boku takich
sław jak Kevin Spacey i Morgan
Freeman.
2006 rok okazał się bardzo pracowity
dla Timberlake’a, m.in. za sprawą filmu
„Jękczarnegowęża”.Jegofabułakoncentruje się wokół pary głównych bohaterów: Lazarusa (w tej roli Samuel L.
Jackson), zgorzkniałego, głęboko religijnego farmera i byłego gitarzysty bluesowego, oraz Rae (Christina Ricci), młodej
nimfomanki prowincjuszki. Justin
Timberlake występuje tu jako Ronnie,
chłopakRae,którypewnegodniawyjeżdżanawojnę.
Ten sam rok przyniósł dramat kryminalny „Alpha Dog”. To historia
Johnny’ego Truelove’a, młodego dilera
z Claremont w Kalifornii. W wieku 19 lat
chłopak ma już posiadłość i samochody.
Gronolojalnychprzyjaciółnieodstępuje
gonakrok. Pośródnichjestm.in.Frankie
Ballenbacher (Justin Timberlake). Za tę
rolę Justin otrzymał nominację do nagrodyTeenChoice.Wartododać,żewfilmiezagrałm.in.ubokuBruce’aWillisa.
Naszbohaterzagrałteżwkomediiscifi „Koniec świata”. Co ciekawe, o jedną
z głównych ról, Krysty Now, ubiegały się
Tara Reid oraz Jessica Biel - dzisiaj małżonkaTimberlake’a.Ostateczniewfilmie
zagrałaSarahMichelleGellar.
W 2008 roku wziął udział w komedii
„Gurumiłości”zMikiemMeyersemoraz
JessicąAlbą,zaśrokpóźniejnajegokoncie pojawiła się główna rola w filmie „Na
drodzedoszczęścia”.
Carlton(JustinTimberlake)naprośbę
swojej ciężko chorej matki decyduje się
sprowadzić do domu swojego ojca (lau6 | 19 sierpnia 2014 | Nasze Miasto |

1. Z Amandą Seyfried w filmie
„Wyścig z czasem”.
2. W filmie „The Social Network”
zagrał Seana Parkera, twórcę
Napstera.

4

3. Z Milą Kunis zagrali parę
w komedii romantycznej „To
tylko seks”.
4. W filmie „Zła kobieta” uwieść
postanowiła go Cameron Diaz
5. Nie tylko zagrał, ale również
zaśpiewał w filmie „Co jest grane,
Davis?”.

5
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FOT: MATERIAŁYPRASOWE

Koncertowe sukcesy

FOT.ARCHIWUM PRYWATNE

JUSTIN TIMBERLAKE

Muzyczne wydarzenie roku

6. Z Christiną Ricci spotkał się
na planie filmu „Jęk czarnego
węża”.

Facebook przyniósł szczęście

Bardzo ważnym w filmowej biografii
Justinabył2010rok,wrazzfilmem„The
SocialNetwork”.
Znakomicie pokazana historia powstaniaFacebooka,gdykomputerowygeniusz z Harvardu zakłada stronę
thefacebook.com,któranieoczekiwanie
bije rekordy popularności. Justin
Timberlake zagrał tutaj Seana Parkera,
twórcęNapstera.
- Uświadomiłem sobie wtedy, że ci
wszyscymłodziludzie,którzyzrobilirewolucję w internecie, to moi rówieśnicy.
GdypowstałNapster,miałem20lat!Jeśli
więc ktoś mówi o „dzieciach sieci”, to ja
również należę do tego pokolenia - mówił Justin Timberlake wwywiadzie, któregoudzieliłYoliCzaderskiej-Hayek,hollywoodzkiejkorespondentce Stopklatki.
W 2011 roku Justin miał szczęście
do pięknych filmowych partnerek.
ZAmandąSeyfriedzagrałwthrillerzescifi „Wyścigzczasem”. ZaśzCameronDiaz
wfilmie„Złakobieta”.
Diazjesttuwulgarną,palącąjaksmok
nauczycielką,któramarzytylkootym,by
rzucićtęrobotę.Porzuconaprzeznarzeczonego, rozpoczyna intrygę, której celemjestuwiedzeniaprzystojnegoibogategoScotta(gragoJustinTimberlake).
Trzecim„urodziwym”filmembyłakomediaromantyczna„Totylkoseks”,gdzie
filmową partnerką Timberlake’a była
MilaKunis.Filmopowiadaotym,jakpara
przyjaciółpostanawiauprawiaćseksbez
zobowiązań.Sprawyjednaksięskomplikowały, gdy jedno z bohaterów zaczyna
sięangażowaćemocjonalnie...
W2012rokuJustinspotkałsięzClintem
EastwoodemiAmyAdamswfilmie„Dopókipiłkawgrze”,zkoleiwubiegłymroku
jegokontowzbogaciłosięokolejny,bardzo
dobryobrazfilmowy,stworzonyzresztą
przezsłynnychbraciCoen.
„Cojestgrane,Davis?”topodróżprzez
świat muzyki folkowej, w którą zabiera
naspoczątkującytytułowyartysta.
Justin Timberlake wciela się w rolę
Jima Berkeya, którego nie dość, że możemyoglądaćwgustownymsweterku,to
jeszczeusłyszećwtrzechutworach:„Five
Hundred Miles” (Justin Timberlake,
Carey Mulligan & Stark Sands), „Please
Mr. Kennedy” (Justin Timberlake, Oscar
Isaac & Adam Driver), „The Auld Triangle” (Chris Thile, Chris Eldridge, Marcus
Mumford, Justin Timberlake & Gabe
Witcher).

Justin Timberlake - Koncert w Gdańsku

Promocja koncertu

Dodatek koncertowy

Dodatek informacyjno-promocyjny
do Gazety Wyborczej

JUSTIN TIMBERLAKE

Rekordowy
Ü

Wysoka frekwencja

Show na gdańskim stadionie to jeden z najlepiej sprzedających się
koncertów, które „JT” zagra w ramach trwającej trasy. Spośród
ponad 50 imprez, które miały już miejsce, Gdańsk wyprzedziły tylko
takie ośrodki jak: Tel Awiw (44 634 widzów), Kopenhaga
(49 398 widzów) i Paryż (57 832 widzów). Warto
jednak podkreślić, że czwarta pozycja, którą obecnie
zajmuje PGE ARENA, mogłaby być wyższa.
– 42 000 fanów na naszym koncercie wynika
z tego, że nie mogliśmy zmieścić ich więcej.
Gdyby sprzedaż mogła iść nadal pełną parą,
pewnie bylibyśmy wyżej – podkreślił
Janusz Stefański z agencji Prestige MJM
organizującej koncert.

W POLSCE

Ü

Catering,
czyli żadnych
„gotowców”

Ekipa amerykańskiego wokalisty odżywia
się bardzo zdrowo. Unika dań, które
można tylko odgrzać i dzięki temu szybko
skonsumować. Do najważniejszych
produktów należą: jogurty, mleko
sojowe, mleko ryżowe, niesłodzone
mleko migdałowe, cukier brązowy, płatki
śniadaniowe owsiane z rodzynkami,
migdałami i orzechami włoskimi,
czerwone mięso, drób, ryby (grillowane
lub pieczone), oliwa z oliwek, olej
balsamiczny, sałatki, chipsy ziemniaczane
i chrupki (lecz tylko z pełnego ziarna),
świeże dojrzałe owoce i warzywa. Wszystko
ma być podane w... chińskich misach.
Zastawa sztućców musi być srebrna.

19
Justin Timberlake to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych
piosenkarzy na świecie. Amerykański wokalista ma w swoim dorobku
wszystkie najważniejsze nagrody branży muzycznej. Na jego punkcie
szaleją miliony kobiet. Dla wielu stał się uosobieniem dobrego stylu.
Justin Timberlake zaczynał karierę w programie
„Mickey Mouse Club”, gdzie występował wspólnie
z Britney Spears i Christiną Aguilerą. Później był
boysband N’Sync. Ta przygoda trwała siedem lat
i zaowocowała wydaniem trzech albumów. W końcu
Justin Timberlake zdecydował się na karierę
solową. I to był prawdziwy „strzał w dziesiątkę”.
Jako wokalista solowy Timberlake zrobił oszałamiającą karierę.
Do tej pory Justin Timberlake był jedenaście
razy nominowany do Grammy i zdobył pięć statuetek. Zgarnął także dwie nagrody MTV Europe Music
Awards. Jest także dwukrotnym laureatem
MTV Video Music Awards. Od 2007 roku prowadzi
własną wytwórnię płytową Tennman Records.
Obecnie rekordy popularności bije jego
najnowszy album „The 20/20 Experience”. To
trzecia produkcja studyjna Timberlake’a, która
już sprzedała się na świecie w liczbie przynajmniej 3 500 000 egzemplarzy. Była numerem jeden
w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii,

Australii, Austrii, Niemczech, Francji, Kanadzie
i Włoszech. Wcześniej „JT” w liczbie ponad
9 000 000 egzemplarzy sprzedał płytę
„FutureSex/LoveSounds”, która była jedynką
w kilku krajach, dotarła także na szczyt notowania Billboard 200. W podobnej liczbie egzemplarzy rozszedł się jego pierwszy album „Justified” (numer dwa na Billboard 200).

”

Ü

Justin Timberlake uchodzi za jednego
z najlepiej ubranych mężczyzn
na świecie. Jest także niezwykle
przystojny. Wszystko to w połączeniu
z niezwykłym głosem powoduje,
że na punkcie amerykańskiego
wokalisty szaleją zarówno dzisiejsze
dwudziestolatki, jak i ich matki.

Justin Timberlake uchodzi za jednego z najlepiej ubranych mężczyzn na świecie. Jest także niezwykle przystojny. Wszystko to w połączeniu z niezwykłym głosem powoduje, że na punkcie amerykańskiego wokalisty szaleją zarówno dzisiejsze dwudziestolatki, jak i ich matki. Jest prawdziwym bożyszczem kobiet.
Justin Timberlake to również wybitny tancerz.
Media na całym świecie zachwycają się jego umiejętnościami. „Timberlake był non stop w ruchu,
czy to tańcząc ze stojakiem do mikrofonu jak
z partnerką, kręcąc się, wirując, skacząc i wijąc
się w sposób tylko jemu możliwy – ku uciesze
hordomu kobiet cisnących się na trybunach” – napisał w relacji z koncertu Amerykanina dziennikarz
„Post-Examiner”.
19 sierpnia na stadionie PGE ARENA w Gdańsku piosenkarz po raz pierwszy jako solista wystąpi w Polsce. Jego koncert – uważany za najważniejsze wydarzenie muzyczne roku – obejrzy komplet 42 000 widzów!

sierpnia
2014 roku

koncert Justina
Timberlake’a
w Gdańsku

Ü

Misja
„dom z dala od domu”

Zarówno ekipa Justina Timberlake’a, jak i sam artysta przywiązują
dużą wagę do ekologii. Co to oznacza? Przede wszystkim nie korzystają
z opakowań ze styropianu. Organizatorzy koncertu muszą przygotować
między innymi tekturowe pudełka na jedzenie i talerzyki.
Poza tym, management piosenkarza używa jedynie produktów z logo
„Green approved”. W odżywianiu kładzie nacisk na świeże produkty
bogate w składniki odżywcze.

i ekskluzywny koncert

KRÓL
POPU
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Pokój
rodzinny

Artysta oczekuje, że organizator przygotuje
dla niego na terenie stadionu pokój rodzinny.
Musi on pomieścić około 15 osób. Ma się
w nim znaleźć dużo przystawek – hummus
i crudités, a także surowe, krojone warzywa.
Do tego chipsy i sos salsa, a także deska serów
i krakersów, kawa oraz herbata, tace z owocami
i warzywami, piwo imbirowe, woda niegazowana,
soki owocowe, po trzy butelki białego i czerwonego
wina, lokalne piwo, tonic, napój soda, batony
granola, batony z płatków owsianych i mieszanka
orzechów. W tym pomieszczeniu Justin Timberlake
zamierza przyjmować swoich gości.

Ü

12 samochodów

Justin Timberlake i jego ekipa będą podróżować
łącznie 12 samochodami. Piosenkarz chce
mieć do dyspozycji dla swoich pracowników
między innymi dwa 50-osobowe autokary,
dwa 20-osobowe i trzy 9-osobowe busy.

Ü

1450

Justin Timberlake dba o każdy szczegół.
19 sierpnia w Gdańsku do jego dyspozycji
będą dwie wykwalifikowane krawcowe.
Będą pracować od wczesnych godzin
rannych aż do zakończenia koncertu. Przy
okazji koncertu na stadionie PGE ARENA
oprócz własnej garderoby artysta żażyczył
sobie także dwóch dodatkowych
pomieszczeń. Jedno z nich będzie
przeznaczone dla wspomnianych już
krawcowych. Muszą się w nim znaleźć
maszyny do szycia, żelazka parowe,
pralka i suszarka. Organizator musi także
przygotować oddzielnie pomieszczenie
garderobiane. Nie należy tego jednak mylić
z garderobą, w której Justin będzie
przebywał tuż przed wyjściem na scenę.
To pokój, w którym znajdą się wszystkie
ubrania, z których korzysta wokalista,
a jest ich naprawdę sporo. Do Polski
przywiezie je specjalny samochód.

tyle osób będzie pracowało przy organizacji
gdańskiego koncertu. Na wspomnianą
liczbę składają się między innymi: osoby
odpowiedzialne za budowę sceny, służby
ochrony, obsługa cateringu VIP, obsługa
stoisk gastronomicznych i wolontariusze.

162
tyle metrów kwadratowych będzie miał
ekran LED-owy, który będzie stanowił tło
sceny podczas koncertu na stadionie PGE
ARENA. Na koncert w Gdańsku zostanie
specjalnie sprowadzony z zagranicy.
Oprócz tego po bokach sceny umieszczone
zostaną dwa mniejsze ekrany LED-owe.
Łączna powierzchnia ekranów LED-owych
podczas koncertu Justina
Timberlake’a w Gdańsku wyniesie więc
ponad 210 metrów kwadratowych.

Dwie
krawcowe
i pokój
garderobiany

lll
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Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej

lll

W związku z występem Justina Timberlake`a specjalny dodatek koncertowy przygotowała Gazeta Wyborcza. Cała publikacja
składała się z czterech stron, na których znalazły się ciekawostki dotyczące koncertu, wywiad ze znanym dziennikarzem muzycznym Romanem Rogowieckim, rozmowa ze współwłaścicielem agencji Prestige MJM Januszem Stefańskim, a także najważniejsze
informacje organizacyjne i porządkowe dotyczące koncertu amerykańskiego wokalisty.

Dodatek informacyjno-promocyjny
do Gazety Wyborczej

JUSTIN TIMBERLAKE

Co każdy koncertowicz wiedzieć powinien?
Koncertowy niezbędnik to zbiór najbardziej istotnych informacji praktyczno-organizacyjnych
związanych z koncertem Justina Timberlake’a. Warto się z nim zapoznać przed wyjściem
na stadion PGE ARENA w Gdańsku.
Otwarcie bram
stadionu
Generalne otwarcie bram stadionu PGE ARENA
nastąpi w dniu koncertu około godziny 19.00.
Posiadacze biletów w sektorach: Golden Circle, płyta A oraz na trybunach wchodzą na obiekt
bramami nr 8 (od ul. Żaglowej) i nr 10 (od ul. Marynarki Polskiej). Po pierwszej kontroli posiadacze
biletów Golden Circle oraz płyta A powinni kierować się do tuneli numer 1 i 4 (przed nimi będą zlokalizowane, widoczne z daleka, strefy gastronomiczne). Posiadacze biletów na trybuny wchodzą
na stadion poprzez górną promenadę, do której
prowadzą schody na przeciw wejść przez bramy nr
8 i 10. Po godzinie 19.00 posiadacze biletów Golden Circle oraz VIP będą mogli wchodzić na obiekt
także przez bramę nr 12 (od ul. Uczniowskiej).

Wcześniejsze wejście
na stadion
Około godziny 18.15 rozpocznie się wpuszczanie
na stadion osób posiadających bilety: GOLDEN CIRCLE FAST TRACK. Posiadacze wymienionych biletów
będą mogli wejść na stadion tylko bramą nr 12 (od
ul. Uczniowskiej).

Support i początek
koncertu
Około godziny 20.00 rozpocznie się występ supportu, którym będzie DJ Freestyle Steve. Około
godziny 21.00 na scenie pojawić ma się gwiazda
wieczoru – Justin Timberlake.

Parkingi przy stadionie
Dla zmotoryzowanych gości został przygotowany parking stadionowy P4 (1000 miejsc) oraz parking przy
Amber Expo (300 miejsc). Cena jednego miejsca
parkingowego to 30 zł. Płatność przy wjeździe na
parking. Proponowany dojazd od ul Marynarki Polskiej.

Parking Loża

Ü

Plejada gwiazd

Na koncert Justina Timberlake’a w Gdańsku wybiera się
wiele znanych i powszechnie rozpoznawalnych osób. Nieoficjalnie wiadomo, że we wtorkowy wieczór na stadionie
PGE ARENA obecni będą między innymi: Grażyna Torbicka,
Tomasz Kammel, Kuba Wojewódzki, Kamil Durczok, Zbigniew Hołdys, Marcin Gortat oraz Urszula Dudziak.

Żoną Justina Timberlake’a
jest Jessica Biel,
znana amerykańska
aktorka i modelka,
uważana za jedną
z najpiękniejszych
i najseksowniejszych kobiet
świata.
Jessica Biel zasłynęła,
występując w serialu
„Siódme niebo”
oraz grając w takich
produkcjach jak:
„Iluzjonista”
oraz „Odwaga i nadzieja”.
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Oddzielny parking został przygotowany dla osób
posiadających bilety w lożach PGE ARENY. Będzie
to parking P1 (wjazd z wcześniej otrzymanymi kartami parkingowymi).

Szybka Kolej Miejska
Dotarcie na koncert Justina Timberlake’a ułatwi
Szybka Kolej Miejska. 19 sierpnia SKM będzie kursować według specjalnego rozkładu jazdy na trasie
Gdańsk Główny – Gdańsk Stadion-Expo. Pierwszy
kurs ze stacji Gdańsk Główny w kierunku stadionu
(przystanek Gdańsk Stadion – Expo) będzie miał
miejsce o godzinie 18.02. Kolejne odjazdy planowane są co 20 minut aż do godziny 20.25. Po
zakończeniu koncertu z przystanku Gdańsk Stadion
– Expo pierwszy kurs w kierunku stacji Gdańsk
Główny będzie miał miejsce o godzinie 23.15,
a ostatni o godzinie 00.55. Dokładny rozkład jazdy
składów SKM będzie opublikowany na stronach:
Prestige MJM (www.imprezyprestige.com) oraz PGE
ARENY: na Facebooku i na www.pgearena.gdansk.pl

Inny dojazd
Na koncert można dojechać też komunikacją miejską. Na PGE ARENĘ dojeżdżają tramwaje nr 1, 7
i 10 (przystanek przy ul. Marynarki Polskiej). Dokładny
rozkład jazdy znajduje się na: www.ztm.gda.pl.Tramwaje nie będą kursować po koncercie.

Organizacja ruchu
po koncercie
Po zakończeniu koncertu wyjazd z parkingu P4 będzie
odbywał się tylko w prawą stronę. Kierunek ruchu

samochodów będzie poprowadzony w stronę węzła
Harfa. Może to potrwać od 30 do 40 minut, w tym
czasie nie będzie można wyjechać z parkingu P4
w stronę ul. Marynarki Polskiej. W tym kierunku
zostanie poprowadzony tylko ruch pieszych. Takie
zasady ruchu będą obowiązywały aż do momentu,
gdy piesi opuszczą stadion.

Zakup biletów
w dniu koncertu
Możliwy będzie zakup biletów na miejscu (pod
warunkiem, że wcześniej nie zostaną wszystkie
sprzedane). Sprzedaż prowadzona będzie przy stadionie od godz. 10.00, w specjalnym kontenerze
przy bramie nr 8 (od strony ul. Żaglowej). Ponadto bilety będzie można kupić w sieci salonów
EMPIK na terenie całego kraju. Do ostatniego
momentu będzie też istniała możliwość zakupu
biletów poprzez Internet z opcją wydrukowania biletu na własnej drukarce.

Osoby
niepełnosprawne
Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
znajdować się będą na parkingu P5 (wjazd od ul.
Marynarki Polskiej). Wjazd na parking będzie możliwy tylko na podstawie Europejskiej Karty Parkingowej Osoby Niepełnosprawnej. Niepełnosprawni
dostają się na swoją trybunę windą, która zlokalizowana jest w tunelu nr 1.

Czego nie można wnosić
na koncert?
Na teren imprezy nie można wnosić: wszelkiego
rodzaju broni, niebezpiecznych przedmiotów, parasoli z ostrymi zakończeniami, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, gazu pieprzowego,
środków odurzających i substancji psychotropowych, płynów łatwopalnych, alkoholu, perfum, własnych artykułów spożywczych (w tym również napojów), kamer, tabletów, aparatów fotograficznych
z odłączanym obiektywem, sprzętu do rejestrowania dźwięku, wskaźników laserowych, puszek,
butelek, biżuterii z ćwieków, długich łańcuchów
przy portfelach, banerów oraz innych przedmiotów,
które w ocenie organizatora mogą powodować
zagrożenie.

Aparaty
fotograficzne
Na teren imprezy nie można wnosić aparatów fotograficznych z odkręcanymi obiektywami. Dopuszczalne jest natomiast korzystanie z aparatów kompaktowych. Na koncert nie można wnosić również
tabletów.

Punkty medyczne
na stadionie
Na terenie PGE ARENY będą przygotowane trzy punkty medyczne. Pierwszy z nich będzie mieścił się
w tunelu numer 1, a następne dwa na dolnej promenadzie trybuny niebieskiej i żółtej. Poza tym, o bezpieczeństwo uczestników imprezy będą dbały patrole ratownicze oraz zespoły wyjazdowe.

Gadżety
Justina Timberlake’a
Organizatorzy przygotują stoiska z oficjalnymi gadżetami Justina Timberlake’a. Będą się one znajdowały
w trzech miejscach: przy bramie numer 8 (od strony ulicy Żaglowej), na wewnętrznym ringu stadionu
oraz na murawie. Będzie można zakupić w nich m.in.:
koszulki, bluzy, kubki, plakaty, breloki, opaski na
rękę oraz czapki. UWAGA! W punktach sprzedaży
gadżetów będzie można płacić jedynie GOTÓWKĄ.

Atrakcje dla fanów! Serca dla Justina!
Wiele wskazuje na to, że koncert Justina Timberlake’a
będzie miał niesamowitą oprawę. Wszystko za sprawą akcji:
„We Love You Justin”.
Każdy z uczestników koncertu otrzyma przy wejściu na PGE ARENĘ
specjalne serduszko.
Wszystkie
mają
zostać wzniesione
przez fanów równocześnie podczas trzeciego
utworu koncertu.
– Liczymy, że w ten sposób
stworzymy niepowtarzalny klimat.
Być może dzięki temu artysta zapamięta koncert w Polsce jako szczególny – zachęca do udziału w akcji Mateusz Pawlicki z agencji koncertowej Prestige MJM.
Nie będzie to pierwsza taka akcja na PGE
ARENIE.
– Serduszek jeszcze nie było, ale w przeszłości przeprowadzaliśmy już podobne działania, które miały stworzyć niezapomnianą
otoczkę wokół organizowanych na naszym stadionie widowisk. Wystarczy przypomnieć, że
podczas meczu Polska – Urugwaj rozdawaliśmy fanom biało-czerwone kartki. Wszyscy podnieśli je jednocześnie podczas odgrywania
hymnu. Nagle na naszych trybunach ukazała
się wielka flaga. Widok był naprawdę spektakularny – przypomina Agnieszka Weissgerber,

rzecznik prasowy Areny
Gdańsk Operator.
Inna akcja odbyła
się natomiast przed
koncertem. Przy
współpracy agencji
Prestige MJM, Areny
Gdańsk Operator i firmy
eBilet przeprowadzony
został konkurs „Mirrors”, w którym uczestnicy wykonywali fragment
jednego z najbardziej znanych utworów
Justina Timberlake’a. Wszystkie powstałe
w ten sposób materiały wideo były przesyłane
później do organizatorów za pomocą specjalnej aplikacji na portalu społecznościowym Facebook. Ci wybrali najlepszą piątkę, która otrzymała wejściówki na koncert, zestaw oficjalnych
gadżetów Justina Timberlake’a oraz możliwość nagrania utworu w studio i szansę na
zaprezentowanie swojego talentu w ogólnopolskiej telewizji.
– To akcja zaczerpnięta ze Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe, tam wziął w niej
udział sam Justin Timberlake. Nagranie w studio odbędzie się w dniu poprzedzającym koncert – dodaje Janusz Stefański z Prestige
MJM.

Dodatek przygotowany przez Prestige MJM
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w dodatku
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Promocja koncertu

Hotel Hilton Gdańsk

Partnerem technicznym przy organizacji koncertu Justina Timberlake’a był Hotel Hilton Gdańsk.
To w jego luksusowym apartamencie przebywał wokalista podczas pobytu w Polsce. Przy tej okazji management
hotelu zadbał o najwyższy standard komfortu a także
przygotował specjalny wystrój dla światowej sławy gościa
hotelowego.
W Hotelu Hilton zorganizowane zostały 2 konferencje
prasowe dotyczące koncertu Justina Timberlake. Pierwsza,
na której został oficjalnie ogłoszony występ, odbyła się
w lutym. Kolejna konferencja miała miejsce w sierpniu;
w trakcie jej trwania ustalono wszelkie sprawy organizacyjne dotyczące koncertu na PGE Arenie.
Dzięki uprzejmości managementu Hotelu Hilton, na
jego terenie zorganizowano specjalną sesję nagraniową
dla laureatów konkursu „Mirrors”, podczas której uczestnicy wspólnie zaśpiewali światowej sławy utwór Justina.

Justin Timberlake - Koncert w Gdańsku

koncertowe pamiątki

Bluza i kubek z Justinem
Podczas koncertu były przygotowane trzy specjalne
stoiska, w których można było zakupić oficjalne gadżety
związane z artystą, a wśród nich m.in.: koszulki, bluzy,
kupki, czapki, kieliszki, opaski, plakaty.

Justin Timberlake - Koncert w Gdańsku
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ORGANIZACJA KONCERTU

Ulotka informacyjna
W dniu koncertu były rozdawane ulotki w newralgicznych punktach dojścia na stadion. Ulotka informowała
o najważniejszych kwestiach organizacyjnych: mapka obiektu, niezbędnik koncertowy, wiadomość o akcji
serduszkowej oraz reklamę koncertu Il Divo. Ulotka została wydrukowana w nakładzie 20 tys sztuk.

Otwarcie bram stadionu

INFORMATOR
KONCERTOWY

Generalne otwarcie bram stadionu PGE ARENA nastąpi w dniu koncertu około godziny 19:00.
Posiadacze biletów w sektorach: Golden Circle, płyta A oraz na trybunach wchodzą na obiekt
bramami nr 8 (od ul. Żaglowej) i nr 10 (od ul. Marynarki Polskiej). Po pierwszej kontroli posiadacze biletów Golden Circle oraz płyta A powinni kierować się do tuneli numer 1 i 4 (przed nimi
będą zlokalizowane, widoczne z daleka, strefy gastronomiczne). Posiadacze biletów na trybuny wchodzą na stadion poprzez górną promenadę, do której prowadzą schody na przeciw
wejść przez bramy nr 8 i 10. Po godzinie 19:00 posiadacze biletów Golden Circle oraz VIP będą
mogli wchodzić na obiekt także przez bramę nr 12 (od ul. Uczniowskiej).
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Około godziny 18:15 rozpocznie się wpuszczanie na stadion osób posiadających bilety: GOLDEN CIRCLE FAST TRACK. Posiadacze wymienionych biletów będą mogli wejść na stadion
tylko bramą nr 12 (od ul. Uczniowskiej).

Early entrance hours

For Golden Circle Fast Track guests the gate will open from around 6:15 PM.
Entrance through the gate number 12 (from Uczniowska street).

Support i początek koncertu

Około godziny 20:00 rozpocznie się występ support’u, którym będzie DJ Freestyle Steve. Około godziny 21.00 na scenie pojawić ma się gwiazda wieczoru - Justin Timberlake.

Support and concert time
Organizacja ruchu po koncercie

P4

AmberExpo

Wcześniejsze wejście na stadion

Around 8:00 PM - Support DJ Freestyle Steve
Around 9:00PM - Justin Timberlake
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General opening around 7: 00 PM
Golden Circle, standing pitch A, Tribunes guests : entrance through gates number 8 ( from Żaglowa street) and gate number 10 (from Marynarki Polskiej street).
Golden Circle, standing pitch A, Tribunes guests after checkout should go down through Tunnel number 1 and Tunnel number 4 - entrance from the upper promenade (through the stairs
opposite gate no 8 and gate no 10).
After 7:00 PM for Golden Circle and VIP guests also available entrance through gate number
12 (from Uczniowska street).
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Aparaty fotograficzne

Na teren imprezy nie można wnosić aparatów fotograficznych z odkręcanymi obiektywami.
Dopuszczalne jest natomiast korzystanie z aparatów kompaktowych. Na koncert nie można
wnosić również tabletów.

Cameras

P

Only compact cameras allowed at the venue.
No interchangeable lens cameras allowed at the venue.
No tablets allowed at the venue.

LO

Gadżety Justina Timberlake’a

Stoiska z oficjalnymi gadżetami Justina Timberlake’a będą się znajdowały w trzech miejscach:
przy bramie numer 8 (od strony ulicy Żaglowej), na wewnętrznym ringu stadionu oraz na
murawie. Będzie można zakupić w nich m.in.: koszulki, bluzy, kubki, plakaty, breloki, opaski
na rękę oraz czapki. UWAGA! W punktach sprzedaży gadżetów będzie można płacić jedynie GOTÓWKĄ
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ul. Marynarki Polskiej

GC FAST TRACK
GOLDEN CIRCLE

Weapons and ammunition, bladed articles, explosive materials, firing devices, pointy umbrellas, compressed and liquefied gases, narcotic and psychotropic substances, highly ﬂammable
liquids (perfumes, alcohol etc), food and beverage products, aerosols and sprays, interchangeable lens cameras, tablets, voice recording devices, laser pointers, glass containers, bottles,
cans, studded jewelry, metal chains, ﬂags and banners and any other dangerous item.
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List of items prohibited at venue

PGE ARENA gate opening hours:
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przy portfelach, banerów oraz innych przedmiotów, które w ocenie organizatora mogą powodować zagrożenie.

Special items available for purchase

Special Justin Timberlake items and accesories available for purchase: t-shirts, hoodies, coffee
mugs, posters, key rings, bracelets, hats etc.
Special items available for purchase at 3 points of sale: at gate nr 8 (Żaglowa Street), at inner
ring of stadium area, at lawn area.
Attention: only cash accepted.

Po zakończeniu koncertu wyjazd z parkingu P4 będzie odbywał się tylko w prawą stronę. Kierunek ruchu samochodów będzie poprowadzony w stronę węzła Harfa. Może to potrwać od
30 do 40 minut, w tym czasie nie będzie można wyjechać z parkingu P4 w stronę ul Marynarki
Polskiej. W tym kierunku zostanie poprowadzony tylko ruch pieszych. Takie zasady ruchu będą
obowiązywały aż do momentu, gdy piesi opuszczą stadion.

Przysta
S

Drive guidelines after the concert

Driving out from P4 parking - only right site exit (till Hafr intercharge, this could take around
30-40 minutes ).
Driving out from P4 parking – other exit closed for vehicles (open only for pedestrians).

Czego nie można wnosić na koncert?

Na teren imprezy nie można wnosić: wszelkiego rodzaju broni, niebezpiecznych przedmiotów, parasoli z ostrymi zakończeniami, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, gazu
pieprzowego, środków odurzających i substancji psychotropowych, płynów łatwopalnych,
alkoholu, perfum, własnych artykułów spożywczych (w tym również napojów), kamer, tabletów, aparatów fotograficznych z odłączanym obiektywem, sprzętu do rejestrowania
dźwięku, wskaźników laserowych, puszek, butelek, biżuterii z ćwieków, długich łańcuchów

Wspólna akcja wszystkich fanów
- serducha podnosimy
na trzecim utworze
Untitled-5 1
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Ekspozycja partnerów koncertu na stadionie

Wizualizacje sponsorów
i partnerów
Przy okazji koncertu Justina Timberlake’a uczestnicy
tego wydarzenia mogli zobaczyć na terenie PGE ARENY
reklamy sponsorów, patronów medialnych i partnerów
tego wydarzenia. Dla przykładu - flagi stacji radiowej
RMF FM oraz firmy eBilet witały gości przed wejściem na
trybuny. Roll-upy dekorowały loże VIP, a banery zostały
wywieszone na trybunach oraz wokół stadionu. Z kolei
balony znalazły swoje miejsce przy bramach wejściowych.
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