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Mobilna aplikacija Laibach

Uradna mobilna aplikacija Laibach – vse v enem »social
music connector«. Sedaj je vse kar ste želeli vedeti o skupini
Laibach dosegljivo na vaši mobilni napravi.
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+ Kaj je Laibach mobilna aplikacija?
Če imate pametni telefon ali katero koli drugo
mobilno napravo, verjetno uporabljate mobilne
aplikacije. Mobilne aplikacije so enostavne za
namestitev in pogosto zastonj. Omogočajo igranje
igric; turn-by-turn navigacijo; dostop do novic, knjig,
vremenskih napovedi, glasbe in video posnetkov.
Uporabljajo se za zabavo, posel, učenje in so tako
priročne, da si jih naložite na vašo mobilno napravo
eno za drugo.
Laibach mobilna aplikacija ni nič drugačna. Ko jo
boste naložili na vašo mobilno napravo, boste dobili
vpogled v svet skupine Laibach.
Z Laibach vse v enem "music social connector"
mobilno aplikacijo boste:
pridobili v realnem času vse informacije o skupini in
dogajanju v zaodrju.
Ogledali si boste lahko najnovejše novice, pridobili
podatke o datumih in krajih koncertov, gledali in
poslušali vsebino njihovih top pesmi, nakupovali
spominke v Laibach uradni spletni in mobilni trgovini
ter bili seznanjeni o novostih preko potisnih sporočil.
Prav tako lahko preko mobilne aplikacije posredujete
in objavljate svoje mnenje, fotografije in še več.
Ostanite povezani z Laibach preko v aplikacijo
integriranih socialnih omrežij.
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Funkcije, ki so vključene v aplikacijo:











vse najnovejše objave (novice, Laibach Kunst,
Volkskunst)
predogledi vseh skladb in možnost njihovega
nakupa (iTunes, Spotify)
uradni video posnetki Laibach spotov
(YouTube, Vimeo)
interakcija v živo z Laibach Skupnostjo objavite svoje komentarje in fotografije
datumi ter lokacije koncertov, nakup
vstopnic, Facebook komentarji in fotografije
Oglejte si Laibach fotografije (Facebook,
Instagram, ter komentirajte in preberite
komentarje)
oglejte si vse informacije o albumih / kupite
Album ali drug spominek v Laibach uradni
spletni in mobilni trgovini
bodite obveščeni
oglejte si vse spremembe v živo
občasno vam bo Laibach poslal potisno
sporočilo:
o glede najnovejših novice
o glede Posebne ponudbe
o glede koncertov in ostalih dogodkov

In še veliko več v mobilni aplikaciji Laibach vse v
enem "music social connector"
Kje jo lahko dobim?
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