
Cei mai in voga artisti se intalnesc cu sibienii, in octombrie
Cei mai in voga artisti ai momentului vor "cobori" din televizor si din videoclipurile de pe internet, pentru
a veni in fata publicului, la Sibiu. Ei sunt invitati sa participe, pe 4 octombrie, timp de trei ore la Media
Music Awards, evenimentul care ii premiaza pe solistii ce s-au bucurat de cele mai multe difuzari
radio-TV si vizualizari pe internet. Piata Mare din Sibiu este locul in care se va desfasura prima editie a
evenimentului care promite sa aduca la Sibiu, pe langa artisti, si vedete din televiziune si din lumea
modei.
  
  Best Male, Best Female, Best New Artist, Best Hip Hop, Best Pop, Best Dance, Best Song, Best Rock,
Best Dj, Best Group, Best Featuring, Best Video, Fastest Climber, Kiss Award, Media Forest Special
Award, Best Online (Trilulilu), Fans Like Award sunt categoriile care le vor aduce premii solistilor din
muzica, Media Music Awards fiind organizat de Media Forest, institutia care monitorizeaza in Romania
canalele media (radio, TV, internet) cu scopul de a contoriza difuzarile tuturor artistilor prin rapoarte
saptamanale. in consecinta, Media Music Awards devine prima decernare de premii total transparenta si
de necontestat din Romania, pe baza rapoartelor intocmite de Media Forest in perioada 1 octombrie 2011
- 1 octombrie 2012. 
  
  "Romania este o tara cu artisti exceptionali, muzica produsa si interpretata de acestia fiind exportata cu
succes pe intregul mapamond. Am primit multe cereri pentru organizarea unui astfel de eveniment si in
Romania, bazat pe criterii de premiere cuantificabile si verificabile, care sa desemneze cei mai prolifici
artisti romani pe perioade de cate un an. Conceptul este utilizat la scara mare pe pietele occidentale de
showbiz, unde competitia intre artisti este extrem de ascutita. incercam integrarea acestui eveniment
intr-un context european, utilizand informatiile integrate de chart la nivel european si extinderea ariei
teritoriale, obiectivul final fiind un eveniment muzical, la scara europeana, de talia Eurovision ", a
declarat Adrian Cupsa, CEO Media Forest.
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