
MUZYKA DAJE ZAROBIC

Choc coraz wiecej sklepów wnosi oplaty za odtwarzanie muzyki, nadal

znaczna czescprzedsiebiorców uwaza, ze to pieniqdze wyrzucone

w bloto i handluje w ciszy. Tymczasem muzyka jest jednym z narzedzi

marketingowych, które pomagajq zwielokrotnic zyski. Innymi slowy,

wylqczajqc radio, zeby zaoszczedzic, tak naprawde tracisz.

Nie wylaczaj radia,
to sie nie oplaca

z choc jedna organizacja. Najwiekszy i najbar
dziej znany ZAiKS ma podpisane umowy co
najwyzej z kilkunastoma procentami placówek
handlowych, pozostale organizacje - z kilkoma
procentami. ~

strzegajq klienci osiedlowych sklepów spozyw
czych, a inaczej galerii handlowych - uprzedza
Urszula Krassowska z TNS OBOP.

Trudno oszacowac, jak wiele niezrzeszonych
placówek handlu detalicznego zawarlo umowe

Odpowiednio dobrane tlo muzyczne zacheca co drugiego klienta do wejscia do sklepu

z nich maja prawo przyjsc do sklepu i spraw
dzic, czy przedsiebiorca przestrzega ustawy
o ochronie praw autorskich i praw pokrew

nych. To wprowadza zamieszanie, gdyz detali
sta, który wnosi oplaty do ZAIKS-u,zwykle nie
zdaje sobie sprawy z tego, ze pieniedzy moga
zadac od niego takze trzy pozostale organiza

cje. Na szczescie projekt nowelizacji ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
który obecnie znajduje sie w Sejmie, zaklada
wspólprace pomiedzy organizacjami. Ma to
zaowocowac tym, ze pieniadze od przedsie
biorców inkasowac bedzie dwóch poslanców
(jeden od praw autorskich, drugi od pokrew
nych), a nie jak do tej pory - czterech.
- W sklepach wciqz spotykamy sie z posta
wq: "zamiast placic, wole wylqczyc radio': Nie
tedy droga. Badania pokazujq, ze to dzialanie
na wlasnq szkode. Muzyka nie jest w sklepie
przyslowiowym kwiatkiem do kozucha, tylko
narzedziem marketingowym majqcym wplyw
na zachowanie klientów, a tym samym na zyski
placówki - przekonuje Boguslaw Pluta. Twier

dzi, ze jedynie sieci wielkopowierzchniowe
zdaja sobie z tego sprawe i bez szemrania

wnosza oplaty.

Z badan TNS OBOP przeprowadzonych ostat

nio na zlecenie ZPAV wynika, ze odpowied
nio dobrana oprawa muzyczna zacheca co
drugiego klienta do wejscia do sklepu. Naj
bardziej na dzwieki dochodzace z glosników,
wrazliwe sa kobiety i mlodziez. - Nalezy jed
nak pamietac, ze zupelnie inaczej muzyke po-

Na audiomarketing

najbardziej podatne sa

kobiety i mlodziez

Zdaniem Boguslawa Pluty, dyrektora

Zwiazku Producentów Audio Video

(ZPAV), polscy handlowcy maja swia
domosc, ze za odtwarzanie muzyki na

terenie sali sprzedazy trzeba placic organi
zacjom reprezentujacym prawa artystów.
A jeszcze kilka lat temu wielu przedsiebior
ców nie przyjmowalo do wiadomosci faktu,
ze wlaczajac radio (i oplacajac abonament
RTV) nakladaja na siebie taki obowiazek. Te
raz wiedza na ten temat jest duzo wieksza,
co ma zwiazek m.in. z wieksza aktywnoscia
organizacji dbajacych o interesy autorów
i wykonawców. Przy spadajacej sprzedazy
plyt, srodowiska artystyczne szukaja bowiem
dodatkowych zródel dochodów, a umowy
zawierane z placówkami handlowymi ozna
czaja przeciez wieksze wplywy do budzetów
tych organizacji.
W Polsce istnieja cztery organizacje uprawnio
ne do pobierania tantiem. Oprócz ZPAVsa to:
Zwiazek Autorów i Kompozytorów Scenicz
nych (ZAiKS),Zwiazek Artystów Wykonawców
(STOART)oraz Stowarzyszenie Artystów Wy

konawców Utworów Muzycznych i Slowno

-Muzycznych (SAWP).Przedstawiciele kazdej



:> Wiadomo za to, ze liczba podmiotów wnoszacych takie oplaty

z roku na rok rosnie. Z raportu ZPAVwynika, ze w ciagu ostatnich
pieciu lat blisko osmiokrotnie zwiekszyla sie liczba podmiotów
(nie tylko sklepów, ale takze pubów, salonów urody itp.), któ
re zawarly umowe z tym zwiazkiem. W minionym roku placilo
8500 firm dzialajacych w blisko 15000 lokali, a wysokosc wply
wów wyniosla 12 mln zl. Wedlug prognoz, w tym roku do ZPAV

wplynie z tego tytulu 16 mln zl (przy 13 500 umów i objetych
nimi 20000 lokali). Tymczasem w liczacej 5,5 mln mieszkanców
Danii, az 66 500 firm uiszcza odpowiednie oplaty.
Trzeba tez pamietac o sankcjach: gdy ktos nie placi za odtwa
rzanie muzyki, grozi mu mandat, a nawet kara pozbawienia
wolnosci do dwóch lat.

Anna Krezlewicz


