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Death metal-bandet Nightrage släpper ny platta och blir
ambassadörer på Pindify
Det svensk-grekiska Death metal-bandet Nightrage väljer nu att utöka sin digitala närvaro till Pindify. De väljer dessutom att bli
ambassadörer för den digitala plattformen som främjar artister och kreatörers ekonomiska ersättning. I samband med sin
övergång till Pindify släpper bandet en ny skiva den 29 mars.

Nightrage kom i kontakt med Pindify genom en bekant fotograf som redan var en aktiv ”Provider” (innehållsleverantör) på Pindify. 

–Vad som fick oss att gå med på Pindify var för att plattformen fokuserar främst på artisternas bästa. På ett sätt känns Pindify för bra för att för
att vara sant, och vi har ingenting att förlora på detta! Säger Marios Iliopoulos, gitarrist och Nightrages grundare. 

Iliopoulos har varit den ansvarige för att uppdatera bandets samtliga sociala kanaler. Nu är tanken att Pindify ska bli deras primära kanal.

–Det är till fördel för fansen också för här kan de ta del av andra artister och kreatörers exklusiva content, och inte bara från en enskild
användare som man hade fått via exempelvis Patreon, fortsätter Iliopoulos

Nightrage som grundades år 2000 bandet spelar melodiös death metal. Hittils har de släppt sju skivor, varpå de två senaste har varit via det
Stockholmsbaserade skivbolaget Despotz Records. Hos dem släpper man även sin åttonde skiva som har digital massrelease 29 mars 2019.

–Vi har ett väldigt bra samarbete med vårt skivbolag, vi som band behöver ha ett skivbolag som backar oss och hjälper oss distribuera vår
musik. Att turnera och spela in skivor är kostsamt, men vi jobbar väldigt hårt och därför ser vi Pindify som en möjlighet för oss att få en extra
inkomst för det arbetet vi redan gör! Avslutar Marios Iliopoulos.
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Pindify grundades av Christoffer Wallin år 2011 och lanserades officiellt 2018. Pindify är en digital plattform som fungerar som en
marknadsplats för artister och kreatörer inom media och konst. På Pindify kan dessa lägga upp och tjäna pengar på exklusiva inlägg, content
och fanrelationer. Pindify har sitt huvudkontor i Salt Lake City och filialer i Lviv, Stockholm och Göteborg. 2018 nominerades Pindify till ”Årets
Startup” och ”Årets Tillväxtbolag” vid Serendipity Challenge. 


