
Nieuws: Sony verschuift officiële releasedag naar dinsdag 

 

Met ingang van vandaag, 30 juli 2002, wijzigt Sony Music de 

officiële releasedag van haar producten van maandag naar 

dinsdag. In de praktijk betekent dit dat Sony Music voortaan 

de dinsdag als eerste verkoopdag voor haar producten zal 

hanteren. Dat heeft de platenmaatschappij bekendgemaakt in een 

brief aan haar afnemers. Gevraagd naar het doel van deze 

verschuiving zegt salesmanager Paul Davies: “Wij willen voor 

onze producten zoveel mogelijk verkoopdagen vóór de chart 

entry, zodat ze zo hoog mogelijk in de hitlijsten binnenkomen. 

Voorheen leverden wij onze producten op vrijdag of zaterdag 

uit, waardoor cd’s en singles alleen op basis van de 

weekendverkopen in de lijsten terecht kwamen. Die lagere entry 

doet volgens ons in veel gevallen geen recht aan de 

capaciteiten van de artiest. En inderdaad, het is ook 

moeilijker uit te leggen aan de artiesten en het 

internationale hoofdkantoor.” Toch is deze maatregel volgens 

Davies niet door hogerhand opgelegd. “Sony streeft ernaar haar 

releasedata voor heel Europa gelijk te trekken. Wij hebben 

ervoor gekozen het voorbeeld te volgen van onze Franse 

collega’s, die ook de dinsdag hanteren.” Davies is er niet 

bang voor dat het feit dat de eerste releasedag in Duitsland 

nog altijd op maandag ligt een verhoogd importrisico met zich 

meebrengt. “Kijk maar naar de nieuwe cd van Bruce Springsteen, 

die vanaf vandaag verkocht mag worden in Nederland. Slechts 

een paar winkels verkochten daar al afgelopen weekend 

exemplaren van. Het ging echter om kleine aantallen, en die 

waren niet uit ons magazijn afkomstig. Toen we gingen kijken 

naar welke winkels te vroeg verkochten, bleek dat geen enkele 

van die winkels door Mega Charts gescand werd.” 

 

Overigens is de verschuiving naar de dinsdag een geleidelijk 

proces geweest. Davies: “Vorig jaar kwam Invincible van 

Michael Jackson al uit op dinsdag, onlangs de nieuwe cd van 

Oasis, en vanaf nu dus alle internationale acts. In 

uitzonderlijke gevallen, zoals lokaal product of compilaties, 

kunnen we er nog voor kiezen om de eerste verkoopdag op 

zaterdag te laten vallen. Dat zullen we per geval bekijken. In 

dat geval ontvangen de winkeliers de producten op vrijdag, 

maar vragen wij hen de eerste verkoopdag van zaterdag te 

respecteren. Voor de producten met een officiële releasedatum 

van dinsdag geldt, dat onze key accounts die op maandag 

geleverd krijgen, en de overige afnemers op dinsdag.” 

Desgevraagd meldt Davies dat de non-traditionele klanten van 

Sony geen problemen hadden met deze – in hun optiek – krappe 

voorlevering. “Voor de non-traditionelen is de officiële 

eerste verkoopdag niet zo belangrijk. Zij plaatsen nieuwe 

producten zodra er schapruimte vrijkomt, en dat kan ook een 

week na de release zijn.” 



 

Overigens meldt Sony in de brief aan haar klanten ook dat het 

vanaf eind september haar product in cellofaan gaat 

aanleveren. “Dat komt omdat wij vanuit Frankrijk gaan leveren, 

en zij distribueren alle producten geseald”, aldus Davies. 

“Het voordeel hiervan is, dat het product nu beter beschermd 

blijft tegen beschadigingen.” Hij zegt nog geen klachten gehad 

te hebben van winkeliers die de cd-doosjes en –schijfjes apart 

in hun winkel hebben. Het geseald aanleveren betekent volgens 

Davies in ieder geval niet automatisch dat in geval van een 

retourafspraak alleen de nog in cellofaan verpakte cd’s 

teruggenomen zullen worden. 


