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Discover Weekly -soittolista valitsee parhaimman 

musiikin juuri sinun mieltymyksiisi 
 

 Kaikkien aikojen parhaimmat suosituksemme löydät nyt viikoittain 
lähettämältämme uuden musiikin soittolistalta  

 Lista tarjoaa tuoreita löytöjä sekä harvinaisia helmiä pohjautuen omiin 
lempikappaleihisi sekä muiden samoja kappaleita sisältäviin soittolistoihin  

 

Joka maanantai päivitettävä Discover Weekly tarjoaa kahden tunnin verran juuri 
sinulle valikoitua musiikkia sekä räätälöityjä suosituksia uniikin Spotify-soittolistan 
muodossa.   
 
Yhdistämme nyt ensimmäistä kertaa koskaan henkilökohtaisen musiikkimakusi 
muiden samantyylistä musiikkia kuuntelevien kanssa. Tämä tarkoittaa käytännössä 
sitä, että jokainen Discover Weeklyn musiikkikappale perustuu itse kuuntelemaasi 
musiikkiin ja siihen, miltä muiden samanlaista musiikkia kuuntelevien soittolistat 
näyttävät. Uusi soittolistasi on täten täysin uniikki ja täynnä tuoreita löytöjä sekä 
harvinaista tuotantoa. 
 

Uusi ominaisuus tuntuu samalta kuin paras ystäväsi tekisi sinulle yksilöidyn 
soittolistan joka viikko. 
 
Discover Weekly muuntautuu sitä mukaa, kun musiikkimakusi kehittyy. Itse asiassa 
soittolistasta tulee sitä parempi, mitä enemmän kuuntelet musiikkia. Voit kuunnella 
sitä miltä tahansa alustalta tai mobiililaitteelta ja jakaa sitä ystävillesi. Lisäksi 
maanantain työmatkaa piristää ominaisuus, joka mahdollistaa soittolistan 
kuuntelemisen ilman nettiyhteyttä.  
 

“High Fidelity -elokuvan Rob Gordon oli oikeassa: soittolistan luominen on vaativa 
taiteenlaji. Tämän takia kehitimme Discover Weeklyn,” toteaa Gustav Söderström, 
Spotifyn VP of Product.  ”Koskaan aiemmin ei ole ollut helpompaa tai 
henkilökohtaisempaa tapaa löytää musiikkia, joka olisi luotu makusi mukaiseksi joka 
viikko.” 
 
Discover Weekly löytyy pian kaikkien laitteidesi soittolistakansion yläosasta. Koska 
soittolista päivittyy joka viikko, kannattaa muistaa tallentaa uudet suosikkikappaleet 
ennen kuunteluviikon loppumista. 
 
Nyt on aika antaa Spotifyn tahdittaa viikkoasi! Kuka tietää, mitä sieltä vielä 
löydätkään? 
 
 
 
 
 
 
 



Huomio toimittajille: 
 
 
Spotify 
 
Spotify on palkittu digitaalisen musiikin palvelu, jonka kautta voi kuunnella yli 30 
miljoonaa kappaletta. Spotifyn unelmana 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 myös varmistaa, että artistit saavat ansaitsemansa tulon.  
 
Spotify on tällä hetkellä saatavilla 58 maassa ja palvelulla on yli 75 miljoonaa 
aktiivista käyttäjää ja yli 20 miljoonaa maksavaa tilaajaa.  
 
Spotify sai alkunsa Ruotsissa vuonna 2008. Sen jälkeen Spotify on jakanut yli 3 
miljardia dollaria tekijänoikeuksien haltijoille. Spotify on tällä hetkellä toiseksi suurin 
digitaalisen musiikin tulonlähde levy-yhtiöille Euroopassa ja maailmanlaajuisesti 
suurin ja menestynein musiikin suoratoistopalvelu.  
 
www.spotify.com  
 
 
Lisätietoja Spotifysta:  
 
Lisätiedot, kuvat ja yhteydenotot: press-fi@spotify.com 
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