Lyckad lansering av trig.com
Den 2 maj på Café Opera lanserade trig.com sin musik och media plattform på den
svenska marknaden. Inom kort kommer trig.com lanseras globalt.
Med på eventet var bl.a. artisten Christer Sandelin och tjejgruppen Ms Trez som nu
släpper sin musik på trig.com.
För artister och skivbolag innebär trig.com större intäkter och en bredare marknad,
då fansen automatiskt ges möjlighet att själva bli återförsäljare av musiken.
Trig.com planerar återkommande releaser för att lansera nya artister och ge dem
möjlighet till en bra start på sin artistkarriär. Dessutom får etablerade artister
möjlighet att lansera nya skivor och projekt.
För mer information om trig.com kontakta Head of Marketing
Björn Strand: bjorn.strand@enwire.com
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Successful launch of trig.com
Trig.com launched its trig music and media platform in Sweden at cafe opera on Thursday
2nd of May. The global roll out will now follows.
The event featured two of the artists who are releasing their new albums through the
Trig.com platform.
Trig.com offers both artists and record labels the opportunity to reach a wider fan base as
well as achieving a better economic return.
Trig music intends to seek out opportunities to market music from labels with experienced
and contracted talent and also un‐contracted newer talent in order to give its user base a
wide diversity of musical experience from which to choose.
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