
Huom. Jos olet julkaisemassa musiikkia 1-12.11.2021
välisenä aikana ja haluat kuitenkin mukaan jo tämän
vuoden Emma-ehdokkaaksi, niin olethan meihin
erikseen yhteydessä:  info@emmagaala.fi

Ilmoittautuminen auki 1.11.2021 klo 23.59 saakka!
Huom: Emma-järjestelmästä ladataan tiedot Emma Gaalaa varten, eli ole ilmoittautuessa
tarkkana tekijätietojen oikeellisuuden ja ladattavan materiaalin kanssa.

Jotta voit ilmoittaa Emma-palkinnon saajaksi
ehdokkaasi, tulee sinun luoda tili Emma Gaalan
ehdokasjärjestelmään kohdasta 
"Register new user". Mikäli olet jo tehnyt viime
vuonna tilin, voit käyttää sitä samaa. Jos salasana
on unohtunut, voit luoda uuden salasanan.

1. TILIN LUOMINEN

Tehtyäsi täysin uuden tilin, saat sähköpostiisi
varmistusviestin, joka sinun tulee hyväksyä.

2. KUITTAA TILINAVAUKSEN
VARMISTUSVIESTI

Tee tili täällä: https://portal.emmagaala.fi/login

Mikäli tilin tekemisen jälkeen viestiä ei näy, tarkista
roskapostikansiosi. Jos viestiä ei vieläkään näy, ole
yhteydessä meihin: info@emmagaala.fi.

https://portal.emmagaala.fi/login
Emma-palkinnon säännöt löytyvät 
 ”The rules” -sanaa klikkaamalla. Lue ne
huolellisesti läpi, jotta et ilmoittaudu vääriin
kategorioihin

Klikkaa kohdasta "Sign up a new entry".

Valitse haluamasi genrekategoria(t) ja vaihtoehtoiset
kategoriat ("Additional categories"), joihin haluat
ilmoittaa ehdokkaasi.

Huom: halutessasi ilmoittaa Vuoden Tulokas -
ehdokkaan, valitse alasvetopalkista ensin haluamasi
genrekategoria ja vasta sitten "Additional
categories"  kohdasta Vuoden tulokas.

4. ILMOITA EHDOKKAASI NÄIN

3. KUN EHDOKASTIEDOT OVAT KASASSA,
KIRJAUDU SISÄÄN TUNNUKSILLASI 

5. TÄYTÄ EHDOKASTIEDOT JÄRJESTELMÄÄN

Tarkasta automaattisesti tulevien tietojen oikeellisuus
kohdasta "Mandatory information" ja korjaa tarvittaessa. 

Kirjaa loput ehdokkaan tiedot Emma-järjestelmään.

Mikäli tietojen lisääminen jää kesken, paina ”Save 
and Continue later”, muutoin paina "Sign up".

Jatkaessasi ilman tallennusta, et voi enää palata!

Mikäli ilmoittautumisvaiheessa on ongelmia Emman
ilmoittautumisjärjestelmän kanssa, laita matalalla
kynnyksellä viestiä englanniksi osoitteeseen: 
support@hovedkvartered.no (cc:ksi viestiin
info@emmagaala.fi).

Kopioi "Link to Release" kohtaan albumin/kappaleen tai
tekemäsi playlistin SoundCloud tai Spotify-linkki. Paina
"Next".

HUOM: Et voi ilmoittautua Vuoden artisti ja Vuoden
yhtye -kategorioihin molempiin, vaan sinun täytyy
valita jompi kumpi!
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Jatkuu.....

https://portal.emmagaala.fi/login
https://portal.emmagaala.fi/login
https://portal.emmagaala.fi/login
https://portal.emmagaala.fi/login


Emma-ehdokkaiden ilmoittaminen maksaa 
25 €/per artisti/per kategoria (sis. alv 24 %).
Tuloilla ylläpidetään, huolletaan ja kehitetään Emma-
ilmoittautumisjärjestelmää.

Klikkaa ”Submit and pay for the entry”. 

Pystyt maksamaan Credit tai Debit korteilla ja sinulta
pyydetään vahvistus tunnuslukusovelluksella tai muulla
pankkisi määrittelemällä varmistuskeinolla.

6. MAKSAMINEN TAI UUDEN EHDOKKAAN
ILMOITTAMINEN

Voit tässä kohdassa halutessasi lisätä uuden
ehdokkaan tai siirtyä suoraan maksamaan.

Kun olet painanut ”Submit and pay for the entry”,
saat eteesi alla olevan näkymän

Täytä korttitiedot ja ruksi, että olet lukenut säännöt.

Vahvista maksu käyttämällä pankkisi tarjoamaa
vahvistustapaa (esim. tunnuslukusovellusta).

7. TARKISTA TIEDOT VIELÄ
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Jos olet ilmoittanut useampia ehdokkaita, tarkista, että
kaikki ilmoittamasi ehdokkaat näkyvät listassa.

Kuitin löydät myös nuolen osoittamasta, punaisella
ympyröidystä kohdasta.

Kun maksu on mennyt läpi ja ilmoittautuminen on
onnistunut näet "Success" näkymän ja saat kuitin
sähköpostiisi. Paina "Go Back" ja vasta sitten
ilmoituksesi lähtee ja näet kaikki ilmoittamasi
ehdokkaat.

8. ONNISTUIT!

Tarkistamme kaikki ilmoittautumiset ja olemme
sinuun yhteydessä, mikäli tarvittavia tietoja puuttuu.
Varauduthan siihen, että saatamme pyytää
myyntilukuja viikkojen 44/45/2021 aikana.

Mikäli sinut valitaan Emma-ehdokkaaksi, varaudu
toimittamaan pikaisella aikataululla nämä infot:

https://www.ifpi.fi/wp-
content/uploads/2021/10/Yellow-Film-Tarvittavat-
materiaalit-2021.pdf

9. OLET VALMIS! 

https://www.ifpi.fi/wp-content/uploads/2021/10/Yellow-Film-Tarvittavat-materiaalit-2021.pdf

