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Tárgy: Dalszerző Expo 2021 – Íme az első hazai előadók! Április végéig elérhetőek a kedvezményes 
belépők 

 

Kedves XY! 

A járványhelyzetnek megfelelő biztonsági intézkedésekkel és kedvezményes jegyárakkal jön idén a 

Dalszerző Expo. Az Artisjus kétnapos eseménye a dalszerzők számára nyújt egyedülálló fejlődési, 

kapcsolatépítési lehetőséget.  

Mikor? 2021. május 26-27. 

Hol?  The Studios, Budapest, VI. kerület, Vörösmarty u. 38. 

A jegyvásárlás kockázatmentes: természetesen visszatérítjük a jegy árát, ha a rendezvény elmarad, 

vagy a kényszerű módosítások, esetleg egészségi akadályok miatt mégsem szeretne részt venni.  

 

Íme az első hazai előadók 

A DEX a kezdő és a tapasztalt dalszerzők számára kimondottan gyakorlati tudást kínál a szerzői karrier 
kreatív és üzleti oldaláról.  
 
Magyar és külföldi dalszerzők, zenei szakemberek műhelytitkaiba pillanthatnak be a látogatók 2021-
ben is – előadások, workshopok, egyéni tanácsadások keretében.  
 
2018 után újra a DEX előadója lesz Fodor Máriusz, a filmzene és az alkalmazott zene egyik legismertebb 

figurája. Bodrogi András a saját zenei márkaépítés és a közösségi platformok kapcsolatáról, valamint 

az online platformokon történő bevételmaximalizálás formuláiról tart workshopot, míg Schoblocher 

Barbara, Szabó Benedek és Vitáris Iván saját dalszerzői módszereikbe avatnak be.   

Idén is több listening session és egyéni tanácsadás várja majd a résztvevőket, akik így közvetlen 

visszajelzést, személyre szabott tanácsokat kaphatnak majd a szakma hiteles képviselőitől.  

Folyamatosan bővülő előadólista és program: http://expo.dalszerzo.hu  

 

Kedvezmény a SZIR-regisztrációval rendelkezőknek 

A SZIR-be regisztrált szerzők április 20-ig 30% kedvezménnyel, 6990 Ft-ért válthatják meg a kétnapos 

bérletet (egyszer használatos promóciós kód SZIR-regisztráltak részére: SZIR2021; a kód egyszer 

használható fel, egy vásárlás alkalmával maximum 5 db jegy vásárolható). 

Április végéig érhetőek el 7990 Ft-os „early-bird” jegyek mindenki számára.  

Az akciós időszak után 9900 Ft-ért váltható jegy az eseményre. 

Jegyek: http://bit.ly/DEX21_tickets 

https://www.thestudios.life/
http://expo.dalszerzo.hu/
http://bit.ly/DEX21_tickets


A jegyet természetesen visszaváltjuk, ha a járvány nem engedi a DEX megtartását, vagy a 
módosításokkal megtartott rendezvényen mégsem szeretne részt venni, vagy egészségi okokból nem 
tud megjelenni rendezvényen.   
Kiemelten fontos számunkra, hogy minden résztvevő biztonságban tudjon részt venni a DEX-en. Ezzel 
kapcsolatban folyamatos tájékoztatást adunk honlapunkon: http://expo.dalszerzo.hu/#gyik 
  

Kíváncsi korábbi DEX előadásokra? 

Az Artisjus Youtube-csatornáján több előadás is elérhető a korábbi évekből: 

DEX2020 aftermovie: https://www.youtube.com/watch?v=voslIxIBzAg 

Youtube: http://bit.ly/dex2020yt 

Kövesse a fejleményeket! 

Az alábbi csatornákon nyomon követheti a DEX2021 alakulását! 

Facebook: http://bit.ly/dexfb2020 
Facebook esemény: http://bit.ly/dex2021event 
Instagram: http://bit.ly/dex2020in 
Honlap: https://expo.dalszerzo.hu 
 

Üdvözlettel, 

Artisjus Kommunikáció 

Facebook: @artisjus.hu  
Instagram: @dalszerzo  
Dal+Szerző blog - dalszerzo.hu 

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