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Spotify	  ja	  Coca-‐Cola	  aloittavat	  maailmanlaajuisen	  
yhteistyön	  musiikin	  levittämiseksi	  	  
	  
Spotify	  ja	  Coca-‐Cola	  julkistivat	  tänään	  laajan	  strategisen	  kumppanuuden,	  jonka	  kautta	  
yhdistyvät	  Coca-‐Colan	  kansainvälinen	  levinneisyys	  ja	  Spotifyn	  musiikkiteknologia	  ja	  -‐
osaaminen.	  Tuloksena	  kuluttajat	  saavat	  ennennäkemättömän	  mahdollisuuden	  löytää	  
uutta	  musiikkia,	  verkostoitua	  muiden	  musiikkiharrastajien	  kanssa	  ja	  jakaa	  sisältöä	  
heidän	  kanssaan	  –	  verkossa	  ja	  fyysisessä	  maailmassa.	  	  
	  
“Coca-‐Cola	  on	  maailman	  tunnetuin	  ja	  arvostetuin	  brändi	  ja	  olemme	  erittäin	  ylpeitä	  tästä	  
kumppanuudesta”,	  sanoo	  Daniel	  Ek,	  Spotifyn	  perustaja	  ja	  toimitusjohtaja.	  ”Spotify	  ja	  
Coca-‐Cola	  uskovat	  musiikin,	  teknologian	  ja	  luovuuden	  liittoon,	  ja	  siitä	  tässä	  yhteistyössä	  
onkin	  kysymys.”	  	  
	  
“Me	  Coca-‐Colalla	  olemme	  jo	  pitkään	  uskoneet	  musiikin	  voimaan	  ihmisten	  
liikuttamisessa”,	  sanoo	  Joe	  Belliotti,	  Coca-‐Colan	  kansainvälisestä	  viihdemarkkinoinnista	  
vastaava	  johtaja.	  ”Olemme	  hyvin	  innostuneita	  Spotifyn	  musiikkialustasta	  ja	  siitä	  miten	  
voimme	  hyödyntää	  sitä	  Coca-‐Cola	  Music	  -‐palvelun	  aktivoinnissa	  luomalla	  aidosti	  
kansainvälisen	  musiikkiverkoston.	  Yhteistyömme	  mahdollisuudet	  ovat	  rajattomat.”	  
	  
Sopimuksen	  mukaan	  Spotify	  toimii	  kansainvälisen	  Coca	  Cola	  Music	  -‐palvelun	  
teknologisena	  alustana	  tukien	  Coca-‐Colan	  musiikin	  jakamisen	  missiota.	  Lisäksi	  Coca-‐Cola	  
liittää	  Spotifyn	  osaksi	  Facebook-‐sivustoaan,	  tavoitteenaan	  luoda	  elämyksellinen	  
kokemus	  musiikin	  parissa.	  Toteutuksessa	  hyödynnetään	  Spotifyn	  ja	  Facebookin	  
olemassa	  olevaa	  linkitysmahdollisuutta	  ja	  Coca-‐Colan	  yli	  40	  miljoonaa	  Facebook-‐fania.	  	  
	  
Musiikki	  on	  ollut	  tärkeä	  osa	  Coca-‐Colan	  nuorisostrategiaa	  koko	  brändin	  126	  vuoden	  
historian	  ajan	  –	  aina	  1800-‐luvun	  lopun	  Coca-‐Cola	  -‐brändätyistä	  nuottipapereista	  
myöhempien	  aikojen	  radiosponsorointeihin	  ja	  musiikin	  hyödyntämiseen	  suurissa	  
urheilutapahtumissa,	  kuten	  olympialaisissa	  ja	  jalkapallon	  MM-‐kisoissa.	  Teknologian	  
kehityksen	  myötä	  Coca-‐Cola	  on	  lähivuosina	  entisestään	  vahvistanut	  musiikin	  
hyödyntämistä	  markkinoinnissaan	  ja	  kuluttajien	  aktivoinnissa.	  	  
	  
Perinteiden	  jatkona	  musiikki	  onkin	  yksi	  Coca-‐Colan	  pääfokusalueista	  vuonna	  2013	  ja	  siitä	  
eteenpäin.	  Nyt	  solmitun	  sopimuksen	  mukaan	  Spotify	  ja	  Coca-‐Cola	  ovat	  strategisia	  
kumppaneita	  vuonna	  2013,	  ja	  sen	  tuloksena	  syntyvä	  uusi	  kampanja	  julkistetaan	  
myöhemmin	  tänä	  vuonna.	  	  	  
	  
Osana	  yhteistyötä	  Coca-‐Cola	  hyödyntää	  myös	  Spotifyn	  ohjelmointirajapintaa	  ja	  alustaa	  



musiikkiharrastajien	  tavoittamiseen	  erilaisten	  sovellusten	  kautta.	  Ensimmäinen,	  pian	  
julkistettava	  sovellus	  syntyi	  Spotifyn	  ja	  Coca-‐Colan	  yhteisessä	  itsenäisten	  
sovelluskehittäjien	  kaksipäiväisessä	  ”hacker	  den”	  -‐tapahtumassa	  New	  Yorkissa	  14.–15.	  
huhtikuuta.	  Kyseinen	  sovellus	  julkistetaan	  Lontoon	  olympialaisten	  aikaan.	  	  	  
	  
Spotify	  on	  tällä	  hetkellä	  käytettävissä	  13	  eri	  maassa,	  ja	  se	  laajentaa	  saatavuuttaan	  uusiin	  
maihin	  jatkuvasti.	  Nyt	  solmitun	  yhteistyön	  myötä	  tavoitteena	  on	  avata	  palvelu	  useisiin	  
uusiin	  maihin	  vuosina	  2012	  ja	  2013	  Coca-‐Colan	  tukemana.	  	  
	  
Lisätietoja:	  press@spotify.com	  	  	  
	  
Lehdistömateriaaleja:	  www.spotify.com/about/press	  	  
	  
	  
The	  Coca-‐Cola	  Company	  
The	  Coca-‐Cola	  Company	  (NYSE:	  KO)	  on	  maailman	  suurin	  juomayhtiö,	  jonka	  yli	  500	  
erilaista	  juomaa	  virkistävät	  kuluttajia	  ympäri	  maailman.	  Maailman	  arvokkaimman	  
brändin	  Coca-‐Colan	  lisäksi	  yhtiön	  juomavalikoimaan	  kuuluu	  yhteensä	  15	  miljardin	  
dollarin	  brändiarvolla	  seuraavia	  tuotteita:	  Diet	  Coke,	  Fanta,	  Sprite,	  Coca-‐Cola	  Zero,	  
vitaminwater,	  Powerade,	  Minute	  Maid,	  Simply,	  Georgia	  ja	  Del	  Valle.	  Kansainvälisesti	  The	  
Coca-‐Cola	  Company	  on	  johtava	  yhtiö	  hiilihapollisten	  juomien,	  mehujen	  ja	  mehujuomien	  
sekä	  valmiiden	  kahvijuomien	  kategorioissa.	  	  	  
	  
Maailman	  laajimman	  juomien	  jakelujärjestelmän	  ansiosta	  kuluttajat	  yli	  200	  maassa	  
nauttivat	  yhtiön	  tuotteita	  1,7	  miljardia	  annosta	  päivässä.	  Alueilla,	  joissa	  The	  Coca-‐Cola	  
Company	  toimii,	  yhtiö	  on	  sitoutunut	  edistämään	  kestävää	  kehitystä	  sekä	  tukemaan	  
projekteja,	  joilla	  edistetään	  ympäristönsuojelua,	  säästetään	  luonnonvaroja	  ja	  tuetaan	  
paikallisten	  yhteisöjen	  taloudellista	  kehitystä.	  Yhdessä	  pullottajakumppaniensa	  kanssa	  
The	  Coca-‐Cola	  Company	  	  työllistää	  yli	  700	  000	  työntekijää	  ja	  kuuluu	  maailman	  10	  
suurimman	  yksityisen	  työnantajan	  joukoon.	  	  	  
Lisätietoa	  yhtiöstä:	  www.thecoca-‐colacompany.com	  ja	  	  twitter.com/CocaColaCo.	  
	  
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	  	  	  
	  


