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○ CREATIVE RECORDS ○ GROOVE BRAZIL ○ DNBB DIGITAL 
○ DNBB RECORDS ○ LIQUID FLOW ○ SOUL LIGHT ○

SUNSHINE RECORDS ○ 4JUNGLE



SUA MÚSICA COM
ESPECIALISTAS E
ALMA!
Quem somos:
Somos um conglomerado de gravadoras 
independentes afiliadas com o maior 
distribuidor do planeta: Believe Digital, onde 
entregamos para mais de 350 lojas em todo o 
mundo.

Todos dados desta apresentação foram 
computados em Março/2023.

BUSINESS INTELLIGENCE:



+1000 ARTISTAS
AJUDAMOS

Ajudamos e lançamos artistas do mundo todo através das plataformas digitais com inúmeros resultados positivos, 
trazendo seriedade a seu bem maior: A MÚSICA.  Essa é nossa missão! 

São mais de 1000 (mil) artistas em todo o globo e mais de 3000 músicas no ar. Dentro e fora das plataformas 
digitais. Atualmente somos o maior grupo de gravadoras independentes de musica eletrônica das Américas 
focada na Bass Music. E não para aí, nosso selos nos permitem expandir para outros cenários e sermos também 
expressivos no mercado de música brasileira, brasilidades, grooves em 2023. 

Em + de 10 anos
de história...



25
MILHÕES
DE PLAYS

STREAMING

NÚMEROS DO GRUPO
O contínuo crescimento é o nosso verdadeiro incentivo

20
MIL SEGUIDORES

EM TODAS 
PLATAFORMAS

SEGUIDORES

40
MILHÕES DE

PESSOAS EM TODAS 
PLATAFORMAS

ALCANCE EM +



NÚMEROS
SPOTIFY

Alguns números significantes 
dentro do mercado.

Ajudamos você a crescer dentro de uma das 
maiores plataformas do mundo, atualmente 
estamos presente em mais de + 460 playlists de 
relevância no Spotify gerando mais de 7 Milhões de 
streamings.  

Ajudamos a criar seu perfil dentro da plataforma e 
como adquirir mais relevância com aulas e 
acompanhamento mensal.



NÚMEROS
APPLE MUSIC

Alguns números significantes 
dentro do mercado.

A Apple Music, tem crescido de forma exponencial 
e podemos ajudar a seu artista criar, crescer e ficar 
por dentro de tudo o que acontece na plataforma. 

Estamos atualmente em 11 Playlists Editoriais 
(Oficiais da Apple), com mais de 700 musicas nos 
charts ao redor de 124 países.



NÚMEROS
ITUNES

Alguns números significantes 
dentro do mercado.

O Itunes é uma das lojas modelos e que dita as 
tendencias musicais atuais, o que o torna super-
importante para todos os músicos e pessoas do 
meio.

Atualmente temos 95 musicas nos charts no mundo 
todo, com mais de 290 musicas no topo em algum 
momento em mais de 35 países diferentes.



NÚMEROS
DEEZER

Alguns números significantes 
dentro do mercado.

Deezer é um serviço de Streaming disponível em 
mais de 180 países e com mais de 90 milhões de 
musicas atualmente. 

Estamos atualmente em 17 Playlists Editoriais 
(Oficiais da Deezer), com mais de 200 mil de 
alcance entre eles e 2 musicas nos charts global.



NÚMEROS
YOUTUBE

Alguns números significantes 
dentro do mercado.

O Youtube é o maior portal de vídeos e com certeza 
um dos maiores disseminadores de musica no 
mundo. 

Em nosso canal oficial temos mais de 1000 (mil) 
seguidores, com mais de 111 mil visualizações entre 
outros bons números. Nosso canal tem um pouco 
mais de 1 ano nesta data.



NÚMEROS
SOUNDCLOUD

Alguns números significantes 
dentro do mercado.

SoundCloud é uma plataforma online de publicação 
de áudio utilizada por profissionais de música 
sediada em Berlim, Alemanha em 2007.

Em nosso canal oficial temos mais de 3600 (mil) 
seguidores, com mais de 800 mil visualizações entre 
outros bons números como ao lado!



NÚMEROS
BEATPORT

Alguns números significantes 
dentro do mercado.

O Beatport é considerado a casa do DJ, loja 
especializada em musica eletrônica em seus 
diversos formatos, o Beatport é com certeza um 
exemplo para outras lojas que distribuímos como â 
Junodownload, Trackitdown entre outras.

Temos atualmente mais de 100 tracks nos charts da 
loja e mais de 42 Djs com suporte em nossas 
musicas.



NÚMEROS
TIK TOK

Alguns números significantes 
dentro do mercado.

O Tik Tok veio para mudar os parâmetros de como a 
música pode transcender e ser protagonista no mundo 
virtual. Em nossa recente adesão à plataforma, um pouco 
mais de um ano, estamos com uma exposição em mais de
expressivos 12 Milhões de alcance. 

A ideia é aumentar o esforço e pessoal para que 
possamos crescer cada vez mais nesta plataforma. 



NÚMEROS
INSTAGRAM

Alguns números significantes 
dentro do mercado.

O Instagram provavelmente é a rede social com maior 
numero de seguidores e mais conhecida no mundo nos 
dias de hoje. Forte ferramenta para divulgar sua musica 
de forma seria e concisa.  

Temos atualmente mais de 10 mil seguidores, com mais 
de 1.9 Milhões de alcance e previsão de muito mais.



OUTROS
HORIZONTES
Distribuímos sua música em 
diversos mercados no mundo 
todo.
Graças a nossa parceria com a Believe em distribuição e 
promoção digital, você pode entregar todos os seus 
lançamentos em vários formatos - Singles, EPs, Álbuns - em 
350 grandes lojas, incluindo plataformas locais e específicas 
da mais alta qualidade.

Além disso tudo, entregamos em todas plataformas de vídeo 
com auxilio de gerentes específicos para que seus vídeo-clipes
sejam um sucesso total!

○ NETFLIX ○ FX ○ HBO ○ NBC ○ VICE ○ MTV 



HEADS

Estas são literalmente as mentes que estão por trás desse negócio. 
Profissionais com vasta experiência no ramo musical digital e físico, em vários estilos. 

Aaron Mello
C&O – DNBB GROUP

Vera Medina
C&O – GROOVE BRAZIL | CREATIVE

Marnel Sales
A&R – C&O (4JUNGLE RECORDS)

Dave Strain
ADM – DNBB GROUP



• Documentação legal da música (ISRC, editora) – UBC;
• Pré-save com tecnologia para seguir automaticamente seu perfil nas redes;
• Design da capa (Padrão da gravadora);
• Reunião Mensal de desenvolvimento e estratégia para o lançamento;
• Atendimento via Whatsapp e telefone;
• Inserção de música nas playlists do grupo;
• Pitching em conjunto com o time de MKT da distribuidora;
• Licenciamento de música para canais de TV, Games, Filmes entre outros;
• Abertura do canal VEVO do artista, mediante videoclipe ou show ao vivo;
• Reuniões de briefing (a critério do artista);
• Mapeamento do seu perfil com dados e números para um melhor planejamento artístico;
• Redação de Notas e Releases para divulgação;
• Acesso aos principais meios de comunicação (add-on com o artista)
• Aulas sobre as novidades das plataformas e atualizações (nunca fique para trás!);
• Email Marketing...

NOSSOS SERVIÇOS:

E MUITO MAIS...ENTRE EM CONTATO !



• Producão musical 
• Preparação vocal 
• Mixagem e Masterização
• Redação e “copy”
• Audiovisual 
• Identidade Visual
• Serviços Jurídicos

ADD-ONS: 
Além de todos serviços fornecidos contratualmente, temos diversos 
parceiros e serviços à parte para que sua carreira se torne o mais 
ativa e profissional possível.

Todos estes serviços à parte, conhecido como “add-ons” são oferecidos e de responsabilidade 
direta com o fornecedor. A vantagem está nas condições ofertadas pelos profissionais para 
artistas dos nossos selos, além de garantirmos a qualidade e padrões exigidos pela indústria. 



Nosso modelo de gravadora se especializou 
em trazer o NOVO como principal fonte de 
crescimento e de pulverização musical. 
Venha conhecer as propostas que cabem 
para seu perfil artístico com soluções 
modernas e transparentes.

DNBB GROUP – SOLUÇÕES MUSICAIS



ALGUNS PARCEIROS E PATROCINADORES



Envie um e-mail :)

veramedina@dnbb.com.br |  aaron@dnbb.com.br

djmarnel@dnbb.com.br

Contate-nos:
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