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Opdag ny musik med Spotify 
 

Fra i dag af er Discover featuren tilgængelig for alle verden over. 

 

 

Ved du ikke, hvad du skal lytte til? Det er okay. Det gør vi. Spotify’s nye Discover-

side rulles i dag ud til alle brugere, og opsporer personlige anbefalinger ved at kom-

binere Spotify’s best-in-class teknologi og sociale værktøjer med kurateret indhold fra 

musikeksperter såsom Songkick, Tunigo og meget, meget mere. Spotify Discovery 

inkluderer: 

 

 Intelligente anbefalinger baseret på den musik, du elsker  

 Nye single- og albumudgivelser fra de kunstnere, du følger  

 Al musik og alle playlister, der bliver delt af de venner og trendsettere som 

du følger  

 Opdag, når en kunstner, du elsker, optræder tæt på dig – informationen 

kommer til syne gennem anbefalede shows fra Songkick 

 Related Music: afspil en sang og få anbefalinger til, hvad du skal spille 

bagefter 

 

“Med Discover-siden opfylder vi vores løfte om at hjælpe dig med at vælge, hvad du 

skal lytte til, når du har millioner af sange at vælge imellem,” siger Gustav Sö-

derström, produktvicedirektør ved Spotify. “Vi har gjort din lytteoplevelse mere per-

sonlig, mere social og mere aktuel.” 

 

Samtidig med Discover-siden introducerer Spotify også sin nye Audio Preview-

funktion. Det betyder, at du nu kan gå på opdagelse i ny musik uden at forlade den 

sang, du er i gang med at afspille. Bare klik og hold musen over enhver play-knap på 

Discover-siden – hvis du kan lide det, du hører, kan du enten gemme sangen til se-

nere eller afspille den med det samme. Valget er dit. 

 

Discover siden er tilgængelig fra i dag via vores nye web player, en alletiders feature 

til de tidspunkter, hvor du ikke kan afspille musik gennem din Spotify desktop app. 

Ligegyldigt om du er på kontoret eller hjemme hos en ven, kan du logge ind på din 

Spotify-konto på websitet og trykke play. Besøg www.spotify.com allerede i dag for at 

tjekke Spotify Discover ud gennem web playeren. 

 

Discover-siden rulles ud løbende på Spotify’s desktop app og på mobile apps. 

 

Glædelig opdagelse! 

 

http://www.spotify.com/


Slut 

 

Information til redaktører 

 
Om Spotify  

Spotify er en prisvindende digital musiktjeneste, der giver dig adgang til mere 
end 20 millioner sange. Vores drøm er at gøre hele verdens musik tilgængelig 
for alle, hvor som helst og når som helst. Spotify gør det nemmere end no-
gensinde før at lytte til og dele musik på lovlig vis, alt imens kunstnerne får en 
fair behandling. 

Spotify fås i dag i 28 lande: USA, Storbritannien, Sverige, Finland, Norge, 
Danmark, Frankrig, Schweiz, Tyskland, Østrig, Belgien, Holland, Spanien, 
Australien, New Zealand, Irland, Luxembourg, Polen, Italien, Portugal, Mexi-
co, Estland, Letland, Litauen, Island, Hong Kong, Malaysia og Singapore med 
mere end 24 millioner aktive brugere og over 6 millioner betalende abonnen-
ter. 

Siden Spotify blev lanceret i Sverige i 2008 har virksomheden tjent mere end 
en halv milliard US dollars til rettighedshaverne, og målet er at tjene endnu en 
halv milliard US dollars til rettighedshaverne i løbet af 2013. Spotify er allere-
de den anden største kilde til omsætning for digital musik for europæiske pla-
deselskaber (IFPI, 2011) og den største og mest succesfulde musikstre-
amingstjeneste af sin slags globalt. 

 
www.spotify.com 
 
 

Yderligere information 
 
For yderligere information, billeder eller kontakt til medarbejdere, besøg venligst vo-
res presseside på http://press.spotify.com/  
 
Følg os på Twitter for at få de seneste nyheder: https://twitter.com/SpotifyPR 
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