Koncert

Guns N’Roses
Rybnik • 11 lipca 2012

organizatorzy:

sponsor:

Trasa koncertowa Guns N’Roses 2012

Guns N’Roses - Koncert w Rybniku

Od Nowego Jorku po Paryż, Mediolan i… Rybnik
Nowy Jork, Chicago i Los Angeles, a także
Liverpool, Dublin, Rotterdam, Londyn, Paryż,
Mediolan, Istambuł oraz Sofia pojawiły się
trasie koncertowej zespołu Guns N’ Roses
w 2012 roku. Rybnik znalazł się więc w bardzo
doborowym towarzystwie.
W 2012 roku Guns N` Roses koncertowanie rozpoczęli w lutym. – W Stanach Zjednoczonych zaplanowanych zostało
kilka koncertów, wszystkie w najbardziej znanych ośrodkach
– wyjaśnia Mateusz Pawlicki z agencji Prestige MJM.
Amerykański zespół zagrał po raz pierwszy 10 lutego w Nowym Jorku. Kolejne dwa koncerty odbyły się również w tym
mieście. W sumie, w ciągu pięciu dni „Gunsi” wystąpili tam
aż trzy razy. Później grupa wystąpiła w Stanach jeszcze kilka
razy. Wystarczy wymienić koncerty w Chicago, Detroit, czy
Atlantic City.
Na tym jednak oczywiście nie koniec. Na trasie koncertowej
w 2012 roku poza wielkimi ośrodkami w Stanach Zjednoczonych, nie brakowało największych miast w Europie. Wystarczy
stwierdzić, że Guns N` Roses odwiedzili też cztery europejskie
stolice. Były to: Dublin, Londyn, Paryż i Sofia. – Poza tym, nie
zabrakło tak rozpoznawalnych miast jak: Liverpool, Manchester, Glasgow, Istambuł, Rotterdam, Mediolan czy Bazylea
– dodaje Jarosław Galewski, rzecznik prasowy Prestige MJM.
Z kolei koncert w Rybniku poprzedziła wizyta w stolicy Bułgarii Sofii (8 lipca). Natomiast po występie w Polsce zespół
koncertował w słowackim Trenczynie, a później głównie na
Bałkanach. Guns N` Roses odwiedzili między innymi: serbski
Nowy Sad i chorwacki Split.

Na oficjalnej stronie zespołu Guns N’Roses informacja o koncercie w Rybniku sąsiadowała ze wzmiankami o występach grupy
w największych światowych ośrodkach.
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Trasa koncertowa Guns N` Roses na rok 2012
Część 1 - USA

Część 2 - Europa
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10 lutego 2012 - New York City (USA)
12 lutego 2012 - New York City (USA)
15 lutego 2012 - New York City (USA)
16 lutego 2012 - New York City (USA)
19 lutego 2012 - Chicago (USA)
21 lutego 2012 - Detroit (USA)
23 lutego 2012 - Silver Spring (USA)
24 lutego 2012 - Atlantic City (USA)
27 lutego 2012 - Philadelphia (USA)
1 marca 2012 - Atlanta (USA)
3 marca 2012 - Lake Buena Vista (USA)
5 marca 2012 - Miami (USA)
9 marca 2012 - Los Angeles (USA)
11 marca 2012 - Los Angeles (USA)
12 marca 2012 - Los Angeles (USA)

25 maja 2012 - Glasgow (Szkocja)
26 maja 2012 - Birmingham (Anglia)
29 maja 2012 - Manchester (Anglia)
31 maja 2012 - Londyn (Anglia)
1 czerwca 2012 - Londyn (Anglia)
4 czerwca 2012 - Rotterdam (Holandia)
5 czerwca 2012 - Paryż (Francja)
8 czerwca 2012 - Mönchengladbach (Niemcy)
10 czerwca 2012 - Lyon (Francja)
11 czerwca 2012 - Strasbourg (Francja)
14 czerwca 2012 - Toulouse (Francja)
16 czerwca 2012 - Clisson (Francja)
18 czerwca 2012 - Montpellier (Francja)
19 czerwca 2012 - Toulon (Francja)
22 czerwca 2012 - Mediolan (Włochy)
24 czerwca 2012 - Dessel (Belgia)
27 czerwca 2012 - Basel (Szwajcaria)
29 czerwca 2012 - Graz (Austria)
1 lipca 2012 - Bukareszt (Rumunia)
3 lipca 2012 - Tel Aviv (Izrael)
6 lipca 2012 - Stambuł (Turcja)
8 lipca 2012 - Sofia (Bułgaria)
11 lipca 2012 - Rybnik (Polska)
13 lipca 2012 - Piestany (Słowacja)
15 lipca 2012 - Novy Sad (Serbia)
17 lipca 2012 - Split (Chorwacja)
20 lipca 2012 - Benicŕssim (Hiszpania)
21 lipca 2012 - St. Tropez (Francja)
22 lipca 2012 - Palma De Mallorca (Hiszpania)
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Rybnik odleciał z Gunsami!
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Rzd:

To był zespół Guns N` Roses w najprawdziwszym wydaniu. Niesamowita energia,
największe hity i trzygodzinne show poprzedzone dwugodzinnym spóźnieniem
wokalisty Axl Rose`a. 11 lipca 2012 roku Rybnik stał się po raz kolejny stolicą
światowej muzyki za sprawą jednej z największych grup w historii rocka.
Zespół Guns N` Roses gdziekolwiek się pojawia, zawsze budzi wiele emocji. Podobnie było w Rybniku,
gdzie najpierw fani wściekali się na spóźnionego Axl Rose`a i jego kolegów, a później popadli w wielką
euforię, ponieważ zespół nie oszczędzał się i zagrał około trzygodzinny koncert.
Organizatorzy na wysokości zadania stawać musieli przez kilka dni, praktycznie odkąd muzycy legendarnej
grupy pojawili się w Polsce. I choć wszystko było dopięte na ostatni guzik to nie zabrakło niespodziewanych
emocji. -Nie ma sensu rozwodzić się nad tym, że zespół się spóźnił. Taki jest po prostu Axl Rose. To jedyne
wytłumaczenie. Chciał się spóźnić i się spóźnił – powiedział Marek Kurzawa z Prestige MJM, która wspólnie z Urzędem Miasta w Rybniku oraz Radiem Złote Przeboje była organizatorem rybnickiego koncertu.
Guns N` Roses zaśpiewali w Rybniku około 40 utworów. Nie zabrakło tych najpopularniejszych na czele
z „November Rain”, „Sweet Child O` Mine”, „Welcome To The Jungle”, „Don`t Cry”, „Knockin’ On Heaven’s
Door” czy „Patience”. W rezultacie koncert zakończył się kilka minut po godzinie 2:00. Warto podkreślić
również znakomitą frekwencję (około 17.000 osób).
Przed legendarnymi Gunsami wystąpiły supporty, które wprowadziły publiczność w rockowy nastrój.
Kolejno na scenie pojawiały się zespoły: Bloo, Symetria, Chemia i Złe Psy, które zgodnie z zapowiedzią
wystąpiły ze znanym polskim aktorem Tomaszem Karolakiem.
Koncert zespołu Guns N` Roses był czwartym w ramach cyklu „Prestiżowe Gwiazdy, Złote Przeboje”. Był to
też drugi - po występie Bryana Adamsa w 2011 roku - w dziejach Rybnika wielki koncert zagranicznej gwiazdy.
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Otwarcie koncertu
Koncert Guns N’Roses otworzył prezydent Rybnika –
Adam Fudali. Przedstawiciel władz miasta przypomniał,
że koncert Guns N’Roses to już drugi wielki koncert światowej gwiazdy na Stadionie Miejskim. W 2011 roku na tym
samym obiekcie śpiewał bowiem Bryan Adams. W trakcie
wystąpienia prezydent zapowiedział, że zamierza kontynuować organizację cyklu wielkich wydarzeń muzycznych
w Rybniku także w kolejnych latach.
Wystąpienie prezydenta poprzedziły supporty. Na scenie w Rybniku pojawiły się między innymi zespoły: Bloo,
Symetria, Chemia i Złe Psy. Z tą ostatnią grupą w Rybniku
wystąpił znany i popularny aktor Tomasz Karolak.
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Supporty

Sylwetki zespołów supportujących Guns N` Roses
Symetria
Symetria to połączenie autorskiej poezji śpiewanej rock’n’ rolla i ciężkich gitar elektrycznych. Jak przekonują
członkowie zespołu, najważniejsza jest dla nich chwila tu i teraz, wyzwania, charakter i człowieczeństwo. Zespół
ma na swoim koncie dziesiątki koncertów z polskimi gwiazdami rocka. Poza tym, Symetria występowała i zdobywała nagrody na wielu festiwalach. Do tej pory zespół nagrał dwie płyty: „Primodium” (Rockers Publishing)
i „Niewolnicy Wolności” (SR Records/Rockers Publishing). Grupa powstała oficjalnie 5 maja 2005 roku. Nieco
później w głowach twórców zrodziła się nazwa zespołu Symetria, która idealnie pasuje do gatunku tworzonej
muzyki. Pierwszy album powstał na początku 2009 roku i został zatytułowany „Primodium”. Zespół szybko
wyruszył w trasę koncertową i w trakcie jej trwania jego utwory zyskiwały coraz większą popularność. Drugi
album „Niewolnicy Wolności” to stosunkowo nowa produkcja, która ujrzała światło dzienne 10 października
2011 roku. Obecnie trwa promocja tej płyty, która zbiera pozytywne recenzje. „Niewolnicy Wolności” zespołu
Symetria uważana jest za nowocześnie brzmiący rock’n’roll’, którym grupa ukształtowała swoje brzmienie
i zajęła poważne miejsce w polskim undergroundzie.
Skład zespołu:
•
Grzesiek Żygoń – wokal
•
Dominik Stypa - gitara prowadząca
•
Wojtek Mrówka - gitara rytmiczna
•
Damian Bonczek – perkusja
•
Konrad Konopka - gitara basowa

Chemia
Chemia to zespół, który powstał w 2007 roku w Warszawie z inicjatywy Wojtka Balczuna i Zbyszka Krebsa.
Ostateczny skład grupy został skompletowany w 2009 roku i wtedy rozpoczęły się prace nad materiałem. Na
efekty nie trzeba było długo czekać. Już w 2010 roku światło dzienne ujrzały dwa single - „Mantra” i „Jeden
Świat”. Niewiele później zespół mógł pochwalić się już nagraniem pierwszego albumu - „Dobra Chemia”. Jeszcze
w 2010 roku Chemia uczestniczyła w festiwalu Top Trendy i w trasie koncertowej z Kobranocką. Wiele działo się
również rok temu, kiedy muzycy zaliczyli sylwestrowy występ w TVP2 i wystąpili gościnnie podczas polskich
eliinacji Eurowizji. Zespół koncertował również wspólnie ze znaną grupą TSA, z którą wyruszył swego czasu
w trasę koncertową. Chemia otrzymała także zaproszenie na May Rock Festival w Neuss koło Duseldorfu oraz
wrześniowy festiwal Kaarst Total w Niemczech. Nie brakowało również występów podczas popularnych imprez
w kraju - Lato ZET i Dwójki – Zielona Góra 2011, Seven Festival - Węgorzewo 2011, Hity Na Czasie - Inowrocław 2011 czy Lato z radiem 2011 – Mielno. W październiku 2012 roku zespół wydał drugą płytę, już z nowym
wokalistą, ponieważ wcześniej Marcina Koczota zastąpił Łukasz Drapała. Przy okazji nowej płyty Chemia
zrealizowała dwa teledyski w dwóch wersjach językowych - „Nie ma świętych miejsc”, „Tacy inni” oraz teledysk
do „Damy radę” w trakcie koncertu premierowego.
Skład zespołu:
•
Łukasz „Węgorz” Drapała – wokal
•
Wojtek Balczun – gitara
•
Zbyszek Krebs – gitara
•
Krzysztof Jaworski – bas
•
Rafał Stępień – klawisze
•
Adam Kram – perkusja
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Supporty

Złe Psy
Złe Psy to grupa, która powstała w USA. Jej założycielami byli doskonale znani muzycy - Andrzej Nowak
z TSA i Paweł Mąciwoda, który obecnie jest członkiem legendarnego zespołu Scorpions. Zespół bardzo szybko
zdobył dużą popularność w kraju, co zaowocowało zainteresowaniem ze strony wytwórni płytowej Metal Mind
Productions. W ten sposób możliwe stało się nagranie pierwszego albumu. Powstał on w 2003 roku i nosił tytuł
„Forever”. Płyta rozchodziła się w bardzo szybkim tempie i spotykała się z wieloma pochlebnymi recenzjami
w prasie muzycznej. Później Złe Psy nieco ograniczyły swoją działalność. Wszystko było spowodowane obowiązkami Andrzeja Nowaka, który był mocno zaangażowany w tworzenie nowego albumu TSA. Zespół charakteryzuje
się niesłychaną energią w trakcie koncertów. Wykonuje w całości polski program, a prezentowany styl nazywa
„pitbull rockiem”. Powszechnie mówi się, że Złe Psy to drugie, młodsze dziecko po TSA Andrzeja Nowaka.
Skład zespołu:
•
Andrzej Nowak - gitara, śpiew
•
Jacek Kasprzyk - gitara, śpiew
•
Paweł Nafus - gitara basowa
•
Paweł Mąciwoda (Scorpions)- gitara basowa
•
Michał Bereźnicki – perkusja

BLOO
BLOO to zespół, który określa się jako pop-rockowa formacja. Grupa zyskała dużą popularność po nagraniu
utworu „Jak dwa oceany”, którym wywalczyła III miejsce w prestiżowym konkursie „Przebojem na antenę”
Polskiego Radia w sierpniu 2011 roku. Muzycy mają na koncie występy w stacjach TVP, TVS, POLSAT, oraz
na ogólnopolskich festiwalach muzycznych m.in. Rockstars Festival – Spodek 2011 czy Rock Trendy Festiwal.
BLOO obecnie skupia się na regularnych występach na żywo, grając każdego miesiąca kilka koncertów. Punktem wyróżniającym BLOO na polskiej scenie muzycznej jest charyzma muzyków z wokalistą Ostrym na czele.
To wszystko daje niepowtarzalny klimat w trakcie koncertów na żywo. W tym roku grupa zanotowała kolejny
znaczący sukces, ponieważ jej główny przebój „Jak dwa oceany” uplasował się na pierwszym miejscu listy
przebojów Polskiego Radia Katowice. W zeszłym roku podobne wyróżnienie spotkał utwór „Niespokojnie”.
Skład zespołu:
•
Dawid „Ostry” Ostrzołek – wokal
•
Krzysztof „Wołek” Wołoszyn – bass
•
Krzysztof „Gała” Gałuszka – perkusja
•
Wojtek vel Brylant – gitary
•
Rafał Cieślak – gitary
•
“Jasiu” Łyźniak – gitara
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Lista utworów
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Set lista koncertu - utwory, których wysłuchała publiczność
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Bis:
30.
31.
32.
33.
34.

Splitting the Atom (Massive Attack song)
Chinese Democracy
Welcome to the Jungle
It’s So Easy
Mr. Brownstone
Sorry
Jam
Rocket Queen
Estranged
Richard Fortus Guitar Solo (Blacklight Jesus of Transylvania)
Live and Let Die (Paul McCartney & Wings cover)
This I Love
Better
Motivation (Tommy Stinson song) (Tommy Stinson on lead vocals, with band introductions)
Dizzy Reed Piano Solo (Baba O’Riley)
Street of Dreams
You Could Be Mine
DJ Ashba Guitar Solo (Mi Amor 2.0)
Sweet Child O’ Mine
Another Brick in the Wall Part (Pink Floyd cover) (with Axl on piano)
Axl Rose Piano Solo (Goodbye Yellow Brick Road/… more)
November Rain
Glad to Be Here (Bumblefoot cover) (Bumblefoot on lead vocals)
Bumblefoot Guitar Solo (Chopin Fantasie)
Don’t Cry
Civil War
Knockin’ on Heaven’s Door (Bob Dylan cover)
Jam
Nightrain
Jam
Patience
Jam
Paradise City
My Way (Frank Sinatra song)
Axl Rose podczas koncertu w Rybniku.

Opinie po koncercie

Internetowe komentarze
po koncercie:
Super koncert. kto nie był niech zaluje. a
ten kawalek PINK FLOYD w ich wykonaniu to
zawodostwo.
Jacek 2011

Mam 32 lata, słucham GUNS N ROSES od
14 roku życia, czekałem na tą chwilę 18 lat,
ten koncert to było spełnienie moich marzeń
z tamtych lat i pomimo tego,że AXL ma już
swoje lata i głos w pewnych momentach nie
taki, to była to jena z najpiękniejszych chwil
w moim życiu, zobaczyć żywą legendę rocka,
jedną z najlepszych na świecie, tego nie da się
opisać to trzeba poczuć i przeżyć. Pozdrawiam
wszystkich fanów GN’R
nowakjakub

Po tym, co pokazali, jestem w stanie
wybaczyć im każde spóźnienie.
Pola Dzikowska

Koncert świetny, a dyspozycja Axla - po 25
latach rockandrollowego życia - optymalna:-).
Więcej nie oczekiwałem.
Pyjter

Pomimo spóźnienia koncert na najwyższym
poziomie!!!
maniek
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Był czad, była moc... naprawdę było bardzo dobrze, jeśli
chodzi o Axl`a to naprawdę dal rade wg. mnie, jeśli chodzi o
spóźnienie to o 23 umieraliśmy z dziewczyna, ale jak wyszedł
i zagrał to przez 3h nie pamiętałem, że mam nogi w ogóle.
Do domu wrócilem na nogach 3,5 km niesiony nadal ta silą,
która GnR mi przekazali i teraz już nie pamiętam o tym, że
było jakieś opóźnienie. Pamiętam tylko tyle, ze było SUPER.
Szymon Ponton Sikora
Koncert był genialny, byłam w sektorze A .To że koncert nie
odbył się punktualnie to dla inteligetnych i myślących osób
było do przewidzenia po pierwsze idąc na koncert Axla i
kupując bilet liczymy się z tym że wokalista spóźnia się na
koncert a po drugie nikt nie zagra jak jest jasno na dworze. A
o samym koncercie to zagrali na bardzo wysokim poziomie
zrobili show, ludzie bawili się wspaniale i wracali bardzo
zadowoleni. Solówki innych muzyków wprowadzały w
podziw. Byłem na wielu koncertach polskich i zagranicznych
zespołach ale narazie ten był najlepszy. Atmosfera przy
scenie była niesamowita jedni się bawili skacząc, drudzy
śpiwalia jeszcze inni w osłupieniu patrzeli na scene z
zachwytem. Byli młodzi starsi a także dzieciaki 10 - 12
letnie, które znały i śpiwały piosenki - to jest magia takiego
koncertu.
mmm
Polska jest jednym z wielu krajów europejskich, który znalazł
się na tegorocznej trasie koncertowej GN’R. Kto był, ten
widział, że kapela dała świetny koncert - Axl ma świetny
wokal a Slasha i spółki wcale nie brakowało. DJ Ashba i
Bumblefoot to wspaniali gitarzyści i równie charakterystyczne
postacie, a do tego ten kontakt, jaki potrafią nawiązać z
publicznością... :) Pozdrawiam wszystkich fanów GNR i nie
tylko!
SS

Komentarze
na facebook’u:
Prestige MJM dziekuje za wczoraj
(właściwie za dzisiaj ;) ) Bylo cudownie.
Mam nadzieje ze z dzieki Wam z Guns N’
Roses zobaczymy sie jak nie w w 2013 to za
dwa lata
Bylo zaje****. dopiero dojechałem do
domu ... Czyli ponad 600 km od Rybnika.
Kazali na siebie czekać 2 godziny, ale przy
pierwszych dźwiękach zapomniałem o
tym!!!
Rewelacyjne show, niesamowita energia
i wspaniała zabawa tylko tak można
opisać to co wczoraj się działo na koncercie
Gunsów :) Jestem bardzo zadowolona oby
więcej takich koncertów :) Prestige MJM
dziękuje :)
Genialny koncert, warto było czekać

Gunsi zawsze się spóźniają, jak ktoś się
nimi interesuje to powinien to wiedzieć,
zresztą wielokrotnie było powtarzane,
że tak może być, może rzeczywiście to
spóźnienie było większe niż zawsze, ale czy
to naprawdę takie ważne? Sam koncert
bardzo mi się podobał...Wielkie dzięki za
Guns’n’Roses

Fotoreportaż z koncertu
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Widownia koncertu
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Geograficzna sprzedaż biletów na koncert Guns N’ Roses
(klasyfikacja miast według liczby zakupionych biletów w punktach sprzedaży: EMPIK, MEDIA MARKT, SATURN - czołowa trzydziestka)

Gdańsk

Szczecin
Białystok

Bydgoszcz

•

•

Poznań

•

Leszno

•

Warszawa

1023
625
586
399
397
263
223
194
166
150

Łódź
Radom

Wrocław
Tarnowskie Góry
Kielce
Częstochowa
Opole
Czeladź
Zabrze Sosnowiec
Ruda Śląska
Katowice Dąbrowa Górnicza
Gliwice
Chrzanów
Racibórz
Tychy
Rybnik
Kraków
Bielsko Biała
Bielsko Biała

•
•••
•

1. Rybnik 		
2. Warszawa 		
3. Kraków 		
4. Wrocław 		
5. Katowice 		
6. Poznań 		
7. Bielsko Biała 		
8. Łódź 		
9. Jastrzębie Zdrój
10. Tychy 		

•

Lublin

Rzeszów

11. Gliwice

130

23. Szczecin

55

12. Opole

117

24. Ruda Śląska

54

13. Zabrze

114

25. Kielce

49

14. Częstochowa

111

26. Chrzanów

48

15. Gdańsk

104

27. Tarnowskie Góry 48

16. Racibórz

94

28. Białystok

42

17. Czeladź

92

29. Leszno

42

18. Lublin

88

30. Radom

40

19. Sosnowiec

86

20. Rzeszów

85

21. Bydgoszcz

81

22. Dąbrowa Górn.

67

Widownia koncertu
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Geograficzna sprzedaż biletów na koncert Guns N’ Roses
(klasyfikacja województw według liczby zakupionych biletów przez stronę www.imprezyprestige.com)

woj. Pomorskie

1,61%

woj. Warmińsko-Mazurskie

0,83%

woj. Zachodniopomorskie

0,97%

woj. Podlaskie

woj. Kujawsko
-pomorskie

0,59%

1,02%
woj. Mazowieckie
woj. Lubuskie

0,55%

31,35%

woj. Wielkopolskie

4,39%
woj. Łódzkie

2,43%

woj. Dolnośląskie

woj. Lubelskie

0,64%

3,82%
woj. Opolskie

woj. Świętokrzyskie
woj. Śląskie

2,57% 39,71%

1,53%
woj. Podkarpackie

woj. Małopolskie

6,99%

0,54%

Wartość kampanii promocyjnej
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Wartość kampanii promocyjnej Guns N’ Roses - 9 098 349,57 zł netto

1. Prasa – reklamy oraz ekwiwalent za materiały dziennikarskie, które ukazały się
w radiu, prasie, telewizji oraz internecie

7 767 999,93 zł

2. Reklama wielkoformatowa

175 000,00 zł

3. Billboardy

185 600,00 zł

4. Citylight

109 746,00 zł

5. Plakaty

5 743,64 zł

6. Ekrany ledowe

5 990,00 zł

7. Komunikacja miejska

258 048,00 zł

8. TV

130 000,00 zł

9. Radio

325 222,00 zł

10. Internet

135 000,00 zł
SUMA

Wszystkie kwoty podane na podstawie oficjalnych cenników (ceny katalogowe).

9 098 349,57 zł

Echa medialne koncertu
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Polskie media, które informowały o koncercie Guns N` Roses w Rybniku
Informacje przygotowane przez dziennikarzy – bez reklam.

Telewizje

Rozgłośnie radiowe

Prasa

Informacje dotyczące koncertu
Guns N’Roses pojawiały się
łącznie w 11 telewizjach.

informacje dotyczące koncertu
Guns N’Roses pojawiały się
łącznie w 10 stacjach radiowych.

informacje dotyczące koncertu Guns N’Roses
pojawiły się łącznie na łamach 65 gazet.

Tytuły z ilością publikacji

4
3
2
2

Radio na bieżąco, w szeroki sposób
relacjonowało przygotowania do
koncertu, organizowało liczne konkursy na antenie, a newsy dotyczące
imprezy zajmowały znaczące miejsca
w serwisach informacyjnych; w dniu
koncertu radio przez kilka godzin
nadawało swój program sprzed Stadionu Miejskiego w Rybniku.

64

9

19

8
Katowice

8

6

11

8

6
5

6

9

7

1

5

9

7

Pozostałe gazety

1

Pozostałe stacje telewizyjne

5
Pozostałe stacje radiowe

6

15

1

1

7

Echa medialne koncertu

Specjalne audycje radiowe poświęcone koncertowi
Koncertowi Guns N’Roses w Rybniku poświęcone były specjalne
audycje radiowe. Szczególnie dużo o rybnickim wydarzeniu mówiło
Radio Złote Przeboje. Na antenie tej rozgłośni można było wziąć
udział w licznych konkursach związanych z koncertem. Radio na
bieżąco informowało też o przygotowaniach do tego wyjątkowego
wydarzenia. Z kolei w dniu imprezy Radio Złote Przeboje przez
kilka godzin nadawało swój program z okolic Stadionu Miejskiego
w Rybniku.
Aktywnie w promocji koncertu Guns N’Roses uczestniczyło
również Radio 90. W tygodniu poprzedzającym koncert w paśmie
popołudniowym można było wysłuchać specjalnego programu
poświęconego występowi amerykańskiej grupy w Rybniku. Natomiast w dniu koncertu Radio 90 nadawało specjalny program
poświęcony koncertowi między innymi na bieżąco informując
o sytuacji na drogach w Rybniku, a także przekazując wiele cennych
informacji praktycznych dotyczących wielkiej muzycznej imprezy.
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Echa medialne koncertu

Monitoring mediów – Internet
Zestawienia opracowane przez PRESS SERVICE. Liczba internetowych informacji prasowych ogółem: 1253
Strony internetowe wraz z ilością publikacji nt. koncertu Guns N`Roses w Rybniku.
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Przykłady publikacji w internecie
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2012.06.22 - kozaczek.pl

2012.07.08 - onet.pl

2012.07.09 - dziennikzachodni.pl

2012.07.09 - katowice.gazeta.pl

2012.07.09 - wp.pl

2012.07.10 - nowiny.pl

Echa medialne koncertu - internet

Guns N’Roses - Koncert w Rybniku

2012.07.10 - rp.pl

2012.07.10 - wp.pl

2012.07.10 - wyborcza.pl

2012.07.11 - dziennikzachodni.pl

2012.07.11 - rybnik.com.pl

2012.07.12 - dlastudenta.pl

Echa medialne koncertu - internet
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2012.07.12 - dziennikzachodni.pl

2012.07.12 - interia.pl

2012.07.12 - rybnik.com.pl

2012.07.12 - tuba.pl

2012.07.12 - nowiny.pl
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Nowiny

Echa medialne koncertu – przykłady artykułów prasowych

Nowiny

Tygodnik Rybnicki
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Dziennik Zachodni

Echa medialne koncertu – przykłady artykułów prasowych

Dziennik Zachodni

Dziennik Zachodni
Dziennik Zachodni

Dziennik Zachodni

Echa medialne koncertu – przykłady artykułów prasowych
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Dziennik Zachodni

Dziennik Zachodni

Dziennik Zachodni

Express Ilustrowany
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Dziennik Zachodni

Echa medialne koncertu – przykłady artykułów prasowych

Fakt

Dziennik Zachodni

Gazeta Wyborcza - Katowice

Echa medialne koncertu – przykłady artykułów prasowych
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Dziennik Zachodni

Dziennik Zachodni

Dziennik Zachodni
Metro
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Magazyn 13

Dziennik Łódzki

Gazeta Krakowska

Echa medialne koncertu – przykłady artykułów prasowych

Nowiny Rybnickie

Teraz Rock

Angora
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Gazeta Wyborcza - Katowice

Echa medialne koncertu – przykłady artykułów prasowych

Dziennik Zachodni

Dziennik Zachodni

Dziennik Zachodni

Nowiny Rybnickie

Promocja koncertu
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Reklama prasowa
Reklamy koncertu Guns N` Roses w Rybniku ukazały się
w sumie na łamach 24 tytułów. Często były to reklamy
całostronicowe. Tak było chociażby w przypadku prestiżowych miesięczników takich jak Auto Świat czy Top Gear.
Reklama o powierzchni całej strony pojawiła się również
w Dzienniku Zachodnim czy w Newsweeku. Warto także
zauważyć, że reklama rybnickiego koncertu była obecna
w piłkarskim Skarbie Kibica wydanym przy okazji EURO
2012 oraz w żużlowym Skarbie Kibica. Oba te wydawnictwa
przygotował Przegląd Sportowy. Koncert Guns N` Roses
reklamowany był zresztą również w wydaniach największych
polskich dzienników sportowych (Przegląd Sportowy, Sport)
relacjonujących mecze reprezentacji Polski podczas EURO.

Żużlowy Skarb Kibica

Skarb Kibica EURO 2012

Promocja koncertu – specjalne wydania gazet
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Specjalne wydania gazet
W ramach promocji koncertu Guns N` Roses ukazały się specjalne
lipcowe dodatki w największych dziennikach i tygodnikach regionu
rybnickiego. 9 lipca światło dzienne ujrzał dodatek poświęcony
koncertowi w Dzienniku Zachodnim, który liczył osiem stron.
Zawierał on między innymi historię amerykańskiej grupy, opinie
fanów przed koncertem, wywiad z prezydentem Rybnika, rozmowy
z przedstawicielami supportów czy najważniejsze informacje organizacyjne. Wyjątkowy dodatek koncertowy przygotował również

Dziennik Zachodni - 9 lipca 2012

Tygodnik Regionalny Nowiny. W tym przypadku publikacja liczyła
aż 24 strony. Poza najważniejszymi informacjami organizacyjnymi,
znalazły się w niej: sylwetka Guns N` Roses, ciekawostki w związku z wizytą zespołu w Rybniku, wywiad z prezydentem Adamem
Fudalim, sylwetki supportów czy ciekawe zdjęcia. W lipcu dodatek
koncertowy przygotował również Tygodnik Rybnicki. Podobnie
jak w przypadku Tygodnika Regionalnego Nowiny, liczył on 24
strony. Znalazły się na nich: sylwetki muzyków Guns N` Roses,

Nowiny - lipiec 2012

ciekawe zdjęcia, opis przygotowań do koncertu, opinie przed
koncertem najbardziej znanych postaci z regionu rybnickiego,
sylwetki supportów, najważniejsze informacje organizacyjne czy
krótki śpiewnik.
Specjalne wydanie koncertowe przygotowane zostało również
przez Gazetę Wyborczą w Katowicach. Dodatek liczył cztery strony.

Tygodnik Rybnicki - lipiec 2012

Promocja koncertu

Reklamy wielkoformatowe
Warszawa – skrzyżowanie Alei Jerozolimskich oraz ulicy
Marszałkowskiej. Ścisłe centrum stolicy Polski.
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Promocja koncertu

Reklamy wielkoformatowe
Katowice - ul. Mickiewicza.
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Promocja koncertu

Reklamy wielkoformatowe
Rybnik - Plac Wolności
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Promocja koncertu

Reklamy wielkoformatowe
Wrocław - ul Świdnicka (największy deptak stolicy
Dolnego Śląska).
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Billboardy
W trakcie kampanii promocyjnej koncertu wykorzystanych
zostało prawie 400 billboardów. Przy użyciu tego nośnika
koncert Guns N` Roses reklamowany był w: Częstochowie,
Chorzowie, Czeladziu, Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Jastrzębiu Zdrój, Katowicach, Mikołowie, Knurowie, Rudzie
Śląskiej, Siemianowicach, Sosnowcu, Tarnowskich Górach,
Tychach, Zabrzu, Świętochłowicach, Kielcach, Krakowie,
Opolu, Warszawie, Wrocławiu, Bielsko - Białej, Mysłowicach.
Były to zarówno billboardy o powierzchni 12 jak i 18 metrów
kwadratowych. Reklama koncertu na billboardach realizowana
była w kilku etapach. Po raz pierwszy billboardy z reklamą
koncertu pojawiły się w marcu. Kampania kontynuowana
była w kwietniu, maju oraz czerwcu.

Warszawa - Jagiellońska

Warszawa - Wał Miedzeszyński

Tychy - Gostyńska

Częstochowa - M1

Jastrzębie Zdrój - Cieszyńska

Sosnowiec - Teatralna

Kraków - Kościuszki

Kraków - al. Jana Pawła II

Promocja koncertu
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Katowice - Hallera

Dąbrowa Górnicza - Legionów

Opole - Sosnkowskiego

Mikołów - Gliwicka

Ruda Śląska - Piłsudskiego

Zabrze - 3 Maja

Wrocław - Nowowiejska

Kielce - Manifestu Lipcowego

Tarnowskie Góry - Gliwicka

Promocja koncertu
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Plakaty i citylighty
Plakaty reklamujące koncert Guns N` Roses zostały
wywieszone w: Gliwicach, Sosnowcu, Bytomiu, Opolu,
Chorzowie, Bielsko – Białej i Katowicach. Były to plakaty w formacie B1. Akcja plakatowania została przeprowadzona pod koniec czerwca i w pierwszej połowie
lipca. W największych polskich miastach pojawiły się
również reklamy na tzw. citylightach.

Bytom

Chorzów

Gliwice

Sosnowiec

Bytom - M1

Chorzów - Mariańska

Katowice - Boya-Żeleńskiego

Kraków - Bronowicka

Promocja koncertu
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Reklama na ekranach ledowych
Koncert Guns N’Roses promowany był również na
ekranach ledowych. Były one zlokalizowane w następujących miejscach:
1.

Katowice – spot (plansza) 15sek / co 4 min / kampania 4 tygodnie / pow. ekranu 24m2 / w bezpośrednim
sąsiedztwie Spodka

2.

Kraków – spot (plansza) 15sek / co 5 min / Kampania
2 tygodnie / Galeria Kazimierz

3.

Rybnik
•

kryta pływalnia MOSiR ul. Powstańców Śląskich

•

kryta pływalnia MOSiR Rybnik - Boguszowice

•

kryta pływalnia Fundacja Elektrowni Rybnik

•

Centrum Rekreacji i Rehabilitacji Bushido

•

Rybnickie Centrum Kultury

•

Dom Kultury Boguszowice

•

Dom Kultury Chwałowice

•

Dom Kultury Niedobczyce

•

Dom Kultury Niewiadom

•

Młodzieżowy Dom Kultury

•

Muzeum w Rybniku

•

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

•

Klub Energetyka

•

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

•

Urząd Miasta Rybnika

Katowice

Kraków Galeria Kazimierz

Kampania promocyjna w Krakowie prowadzona była
w dniach od 18 czerwca do 1 lipca. Z kolei reklamy na ekranie
w Katowicach ukazywały się od 11 kwietnia do 11 maja.
Kampania promocyjna na ekranach w Rybniku (dzięki
współpracy z Urzędem Miasta) prowadzona była od 18
kwietnia aż do dnia koncertu, czyli do 11 lipca.

Rybnik

Rybnik

Promocja koncertu
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Reklama w środkach
komunikacji miejskiej
w Warszawie
Koncert Guns N` Roses reklamowany był także w środkach
komunikacji miejskiej w Warszawie. Kampania promocyjna
została przeprowadzona w czerwcu. Reklamy rybnickiego
koncertu pojawiły się w autobusach oraz wagonach metra
na ekranach LCD. W ramach kampanii emitowane były
15 – sekundowe plansze.

Newslettery Ticketpro
W trakcie kampanii promocyjnej dwukrotnie zostały wysłane newslettery do bazy 40.000 klientów Ticketpro (firma
sprzedająca bilety). Newslettery zostały również wysłane do
bazy klientów systemu sprzedaży biletów PRESTIGE MJM.

Konferencje prasowe
W związku z organizacją koncertu zostały zorganizowane

4 konferencje prasowe. Pierwsza miała miejsce przy okazji

oficjalnego ogłoszenia koncertu Guns N` Roses w Rybniku.
Kolejna odbyła się w momencie ujawnienia supportów, które
wystąpiły przed legendarnym zespołem. Później organizatorzy zwołali konferencje tuż przed samym koncertem
i po jego zakończeniu w celu podsumowania wizyty Guns
N` Roses w Polsce.

Przykład Newslettera Ticketpro.
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Oficjalna strona internetowa koncertu
Oficjalna strona koncertu Guns N` Roses na portalu Newsweek.pl działała od 13 marca
2012 roku do samego koncertu legendarnej grupy w Polsce. Przez cały ten czas pojawiały się
na niej najświeższe informacje na temat wizyty Axl` Rose i spółki w naszym kraju. Strona
była również intensywnie promowana na stronie głównej portalu Newsweek.pl i dzięki
temu jej treści dotarły do bardzo dużej liczby czytelników. Warto bowiem przypomnieć, że
Newsweek.pl to jeden z najbardziej opiniotwórczych polskich portali w internecie.
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Reklama telewizyjna
Spoty promujące koncert Guns N` Roses
były emitowane w 7 telewizjach.

Liczba wyemitowanych spotów
60

150

61

90

61

30

39
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Reklama radiowa
Spoty reklamujące koncert Guns N’Roses emitowane były na antenach 4 rozgłośni radiowych. Była to jedna rozgłośnia ogólnokrajowa
(Radio Złote Przeboje) oraz trzy stacje lokalne.
Kampanie zostały zrealizowane w następujących terminach:
•
•
•

Radio 90 – 24 maja – 29 czerwca
Radio Bielsko – Biała – 28 maja – 18 czerwca
Radio Vanessa – 30 maja – 4 czerwca

Liczba wyemitowanych spotów
150

60

56

12
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Reklama w Internecie
Reklamy koncertu Guns N` Roses pojawiły się na serwisach
należących do portalu Gazeta.pl. Byłe one emitowane od 1 czerwca
do 14 czerwca 2012 roku. Kampania promocyjna objęła następujące
portale: kultura.gazeta.pl, CJG Gazeta, katowice.gazeta.pl, krakow.
gazeta.pl, tuba.pl, logo24.pl, wyborcza.pl, plotek.pl. Łącznie wyemitowano milion odsłon reklamy koncertu Guns N` Roses.
Koncert Guns N` Roses był również reklamowany na portalu Zumi.
pl. Baner reklamowy był emitowany od 11 czerwca do 11 lipca 2012.
Reklamy koncertu Guns N` Roses pojawiły się również na portalach Newsweek.pl i Forbes.pl. Boxy reklamowe emitowane były
przez ostatnie dwa tygodnie czerwca.
W ramach działań promocyjnych w internecie odbyła się również
wysyłka mailingu do użytkowników portalu Rybnik.com.pl. Informacja trafiła łącznie do 39 000 internautów, głównie z okolic Rybnika.
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Koncert Guns N’ Roses na Facebooku
W przypadku koncertu Guns N` Roses działania promocyjne na Faceboku były prowadzone na oficjalnym fanpage`u firmy Prestige MJM (facebook.com/prestigemjm).
Rozpoczęły się one z chwilą ogłoszenia koncertu, a więc 6 lutego i trwały jeszcze przez kilka tygodni po jego zakończeniu. W tym czasie do ponad 1700 fanów Prestige
MJM docierały najświeższe informacje związane z wizytą legendarnego zespołu w Rybniku.
Intensywne działania informacyjne związane z koncertem Guns N’Roses w Rybniku prowadziło także na Facbooku Radio Złote Przeboje.

Wizualizacje sponsorów i patronów medialnych koncertu

Wizualizacje sponsorów oraz
patronów medialnych w dniu
koncertu na stadionie oraz
w jego okolicy
Na stadionie oraz w jego najbliższej okolicy w dniu koncertu
eksponowani byli sponsorzy oraz patroni medialni koncertu.
Banery z reklamami rozlokowane zostały na całym obiekcie.
Tam też można było odnaleźć liczne parasole reklamowe oraz
rollbanery. Na stadionie oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie
stanęły balony przedstawiające partnerów koncertu. Były też
stanowiska promocyjne wybranych sponsorów oraz patronów
medialnych imprezy.
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