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Link til at hører singlen “Kontakter” inden den kommer ud:
https://promo.theorchard.com/6nElaWLoTlPsNmY2JKGr

PRESSESKRIV
TOKO har i 2018-2019 og start 2020 været et af de mest sete navne på den danske
klubscene, med singler som “Kender Mit Navn”, “Friendzone” og “Vinder”.
TOKO debuterede med en guldplade med hans første single i en alder af 16 år. Efter
nogle hårdtarbejdende måneder i studiet er TOKO klar til igen at overtage scenen i
2021.
TOKO er med sine 22.200 følgere på instagram efterhånden lidt af et fænomen, der
betager mange unge med en flabet, men charmerende attitude.
Kun 19 årige TOKO har med sin store mængde af energi, engagement og sin
flyvende form for popmusik formået at få sat sit ben i den danske musikbranche.
Med over 100 klubjobs, er der ikke nogen tvivl om, at gymnasieeleverne efterhånden
kender hans navn.
Dermed er TOKO med sin nye sommer single “Kontakter” klar til at indtage den
rigtige live scene til et brag af en fest!
TOKO er i et samspil mellem pop og urban, hvilket giver ham en ekstraordinær kant,
som gør at hans musik rammer ret bredt.

LINKS

INSTAGRAM / SHAKATOKO / 22.200 FØLGERE /
https://www.instagram.com/shakatoko/?hl=da
SNAPCHAT / SHAKATOKO - SHAKA.AE / VERIFICERET
SPOTIFY / TOKO /
https://open.spotify.com/artist/2orDgazBVzvwOVZa0QQUvI?si=k8VbW0tBTw-qIRNUl0A-xg
YOUTUBE / TOKOVEVO / 1.100.000 views på første video /
https://youtu.be/3rig550ovig
Link til at hører singlen “Kontakter” inden den kommer ud:
https://promo.theorchard.com/6nElaWLoTlPsNmY2JKGr

SoMe
Vi benytter primært instagram og snapchat i forbindelse med kampagner, da det er hér,
Shakas målgruppe befinder sig.
Det er afgørende, at vi fortsat kommunikerer til både piger og drenge. Vi går efter, at Toko er
iført de nyeste tendenser og viser mod gennem dristige stylings.
Toko er meget bevidst om poseringer, captions og styling, hvorfor han i høj grad selv
driver det engagement, der er på siden.
Instagram / Shakatoko / 22.200 følgere / verificeret
Snapchat / Shakatoko - Shaka.ae / verificeret

