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The	  Voice	  of	  Finland	  ja	  Spotify	  tuovat	  uuden	  äänestystavan	  kilpailuun	  
	  
The	  Voice	  of	  Finlandin	  ja	  Spotifyn	  yhteistyön	  myötä	  laulukilpailun	  äänestäjät	  pystyvät	  
jatkossa	  vaikuttamaan	  lopputulokseen	  täysin	  uudella	  tavalla.	  Kuuntelemalla	  
suosikkiartistiaan	  digitaalisen	  musiikin	  palvelu	  Spotifyssa	  parantaa	  mahdollisuuksia	  
finaaliin	  pääsyyn.	  	  
	  
Tämän	  viikon	  perjantain	  Voice	  of	  Finland	  -‐esitykset	  ovat	  heti	  live-‐ohjelman	  jälkeen	  
kuunneltavissa	  Spotifyssa.	  Spotify-‐kuuntelujen	  määrä	  vaikuttaa	  jatkossa	  siihen,	  ketkä	  
pääsevät	  finaaliin.	  Ensi	  viikon	  semifinaalin	  (13.4.)	  äänestyksessä	  siirrytään	  pistelaskuun,	  
jossa	  Spotify-‐kuuntelun	  osuus	  on	  1/3,	  katsojien	  äänet	  1/3	  ja	  tuomareiden	  äänet	  1/3	  
kaikista	  pisteistä.	  	  
	  
Äänestäminen	  Spotifyn	  kautta	  on	  hyvin	  yksinkertaista:	  

1. Avaa	  Spotify	  tietokoneella	  tai	  kännykällä	  
2. Valitse	  Voice	  of	  Finland	  -‐listalta	  suosikkisi	  ja	  laita	  biisi	  soimaan	  
3. Olet	  nyt	  antanut	  Spotify-‐äänesi	  	  
4. Muistathan	  myös	  nauttia	  suosikkiartistisi	  esityksestä!	  	  

	  
“Todella	  mahtavaa	  että	  jengi	  voi	  kuunnella	  Spotifysta	  kokonaiset	  biisit	  heti	  esitysten	  
jälkeen.	  Äänestyssysteemi	  on	  innovatiivinen	  ja	  jokainen	  kuuntelu	  vaikuttaa	  siihen	  kuka	  
pääsee	  jatkoon	  seuraavalla	  viikolla.	  Parhaat	  artistit	  ovat	  myös	  ne	  keitä	  kuunnellaan	  
eniten,	  joten	  musiikin	  kuuntelu	  on	  luonteva	  tapa	  äänestää",	  sanoo	  Elastinen,	  yksi	  
kilpailun	  tuomareista.	  
	  
Spotify-‐äänestys	  tapahtuu	  perjantain	  live-‐esitysten	  jälkeen	  täällä:	  
http://www.nelonen.fi/ohjelmat/voice-‐finland/spotify	  
	  
Lisätietoja:	  	  
press@spotify.com	  	  
	  
Lehdistömateriaaleja	  löytyy	  osoitteesta:	  www.spotify.com/about/press	  	  	  	  	  
	  
Spotify	  
Spotify	  on	  palkittu	  digitaalisen	  musiikin	  palvelu,	  jonka	  kautta	  voi	  kuunnella	  yli	  16	  miljoonaa	  kappaletta.	  
Unelmanamme	  on	  tuoda	  kaikki	  maailman	  musiikki	  kaikkien	  saataville	  –	  nopeasti,	  ajasta	  ja	  paikasta	  
riippumatta.	  Spotifyn	  avulla	  musiikin	  löytäminen,	  järjestäminen	  ja	  jakaminen	  ystävien	  kesken	  on	  entistä	  
helpompaa.	  	  
	  
Spotify	  on	  tällä	  hetkellä	  saatavilla	  13	  maassa:	  Yhdysvallat,	  Iso-‐Britannia,	  Ruotsi,	  Suomi,	  Norja,	  Tanska,	  
Ranska,	  Saksa,	  Sveitsi,	  Itävalta,	  Belgia,	  Hollanti	  ja	  Espanja.	  Palvelulla	  on	  yli	  10	  miljoonaa	  aktiivista	  käyttäjää	  
ja	  yli	  3	  miljoonaa	  maksavaa	  tilaajaa.	  	  
www.spotify.com	  	  


