Nova mobilna aplikacija mednarodno prepoznavne glasbene skupine
Svetovno prepoznavni glasbeni ustvarjalci so svojim privržencem odslej
dosegljivi tudi prek mobilne aplikacije, ki je na voljo uporabnikom pametnih
telefonov iOS in Android OS. Objavljena je bila šele prejšnji teden, tako da gre
za povsem novo ponudbo na slovenskem trgu.

Mobina aplikacija Laibach - vse informacije o Laibachu na enem mestu
Glavni cilj razvijalcev je bilo ustvariti vir vsebin, s katerimi bi se zaposlili za dalj
časa. Na voljo je deset vsebinskih sklopov, ki ponujajo vpogled v dejavnosti
glasbene skupine skozi čas in hkrati v tem trenutku. Pregled terminov
koncertov evropske turneje, ki poteka ta hip, se dopolni z glasbenimi vložki s
koncertov. Ti se predvajajo neposredno v aplikaciji s predvajalnikoma
Youtube in Vimeo. Na voljo je tudi dostop do vseh aktualnih objav na
družabnih omrežjih Facebook in Twitter.
Videovsebina
Med najzanimivejše rubrike sodi obsežna biografija, ki prikazuje pot glasbene
skupine od začetkov v osemdesetih letih prejšnjega stoletja in vse do danes.
Ker gre za svetovni glasbeni fenomen, je branje zanimivo že z vidika
razumevanja razlogov za takšen uspeh slovenskih glasbenikov. K boljšemu
razumevanju pripomorejo tudi kratki dokumentarci s turnej po svetu, kjer
navdušeni obiskovalci izražajo navdušenje nad državo, ki je do trenutka pred
koncertom najverjetneje sploh niso poznali. Ob brskanju po aplikaciji postane
očitno, da vsebine temeljijo večinoma na videoposnetkih. Ti vam ponujajo
dober vpogled v življenje izvajalcev in doživljanja skupine po svetu.
Nakup glasbe
Na vprašanje, kakšni so bili razlogi za razvoj mobilne aplikacije, je Darjo Rot,
direktor podjetja Nika, poudaril, da ima >slovenska skupina Laibach številne
privržence tako v Sloveniji kot tudi v svetu. Mobilna aplikacija skupini Laibach
poenostavlja in izboljšuje komunikacijo z zvestimi privrženci, saj jim omogoča,
da imajo zdaj ti informacije o skupini zbrane na enem mestu (fotografije,
objave, napovednik dogodkov, glasbeni albumi, spletna trgovina z unikatnimi
izdelki s pridihom skupine...), pri tem pa se informacije osvežujejo
samodejno.<
Aplikacija je na voljo brezplačno, ponuja pa tudi možnost nakupa glasbe in s
tem poslušanja prek pametnih telefonov.

