Kedves Szerzőnk!

Hírlevelünkben továbbítjuk a lenti felmérést készítő cég közleményét. Kérjük, segítse
munkájukat, a kérdőív kitöltésének határideje: 2019. május 22.

"Az elmúlt öt évnek megfelelően szeretnénk idén is felkérni a zenészeket, technikusokat és
menedzsereket, hogy adjanak számot anonim módon az elmúlt 12 hónap piaci helyzetéről,
jövedelmeikről, költségeikről. A felmérés elsősorban a jogdíjak jobb alátámasztását, az
üreshordozó díjak szintjének megvédését és jobb pályázati kiírások előkészítését szolgálja.
Idénre a Magyarországról kiindult kezdeményezés már közel 20 országra nőtte ki magát, és a
külföldre készülő zenészek nagyon hasznos információkat kaphatnak vissza.

A kérdőív itt tölthető ki: https://www.surveymonkey.com/r/ceemid19_artisjus?lang=hu

A korábbi évektől eltérően a zenészeknek, ha akarják, lehetőségük lesz egy mini-jelentést
visszakapniuk a saját adataikból, amit a kutatók 20 ország zenészének adataival és mintegy
350 ezer hangfelvétel elemzésével fognak előállítani. Aki ebben részt szeretne venni, a
kérdőívben egy app segítségével azonosítsa a zenéjét, és adjon meg egy válasz
emailcímet. Akinek a zenéje nincsen fenn a Spotify platformon, az szerzői kiadásban, nagyon
kedvező feltételekkel feltölthet a kísérlethez néhány számot:
http://survey2019.ceemid.eu/notreleased.html (ugyanitt angolul rengeteg háttérinformáció
található a kutatásról).
A személyre szabott jelentések név nélkül, egy titkos azonosítóval készülnek el kb. június
végére. Természetesen a korábbi évekhez hasonlóan lehetőség van a kérdőív minden
azonosító nélküli anonim kitöltésére is.

A kutatók egyedi adatokat a résztvevő országok szervezeteinek nem adnak át, csupán olyan
országos, regionális átlagértékeket számolnak ki, ami a jogdíjszintek megalapozásához, a
pályázati kiírások jobb megtervezéséhez és jobb turnétervezéshez szükséges.

A kérdőív kitöltése figyelmet igényel, lehetőleg akkor üljön le hozzá, amikor 10-20 perc
rendelkezésre áll. Minden zenész és technikus egyedi kérdőívet kap, a korábbi válaszai
alapján rá nem vonatkozó kérdéseket a rendszer átugorja, ezért a kérdések száma az illető

zenész, zenei szakember hátterétől függ. A kérdőív végén teljesen opcionális kérdések
kaptak helyet, amiket át lehet ugrani.
Megköszönjük, ha határontúli és magyarországi kollégáival megosztja a linket (amit több
mint 10 nyelven lehet kitölteni). Azt viszont kérjük, hogy a sajtóban, nyilvános fórumokon a
linket ne terjessze, fontos, hogy csak szakemberek és művészek töltsék ki a kérdőívet.
Köszönjük segítségét!"

Leiratkozás: ha nem szeretne több hírlevelet tőlünk, kérjük, küldjön válaszüzenetet erre az
email-re „leiratkozom” szöveggel.

Üdvözlettel:
Artisjus Kommunikáció
https://dalszerzo.hu/
https://www.facebook.com/artisjus.hu

