
NetCom elsker Spotify
(Oslo, 31. Mai 2012) NetCom og Spotify inngår partnerskap, hvor Spotify Premium med 18 milloner sanger inkluderes i NetComs
fastprisabonnement.

Samarbeidet mellom NetCom og Spotify viser at bransjer som tradisjonelt har operert på ulike banehalvdeler nå finner sammen til beste for
forbrukerne.

- NetComs avtale med Spotify i Norge viser hvordan vi leter etter partnere som gir kundene våre bedre opplevelser og mer verdi for pengene.
18 millioner sanger inkluderes nå i våre fastprisabonnement, sier direktør for privatmarkedet i NetCom, Anders Tillander.

Mobiloperatørens nye rolle
Musikktjenester via strømming vokser i popularitet i tråd med at musikkbruken skifter fra det å eie til det å få tilgang. Samtidig skjer en stor
andel av lyttingen i dag via mobile enheter.

- Avtalen er også et bevis på at NetCom er i ferd med å innta en ny rolle hvor mobilen først og fremst er en Internettplattform, der enkel tilgang
til nytte og underholdningstjenester blir stadig viktigere, sier Tillander. 

18 millioner sanger
Med Spotify blir NetCom en av Norges største musikkbutikker. Spotify Premium inkluderes i fastprisabonnementene Medium+ og Large+, samt
abonnementet XL. Kampanjepris på Fastpris Medium+ med Spotify Premium og ekstra stor datapakke er 229 kroner i måneden.

- Nå får NetComs kunder tilgang til Spotifys omfattende katalog som inneholder over 18 millioner sanger i hjemmet, eller på reise, sier Gerrit
Meier, General Manager, Distribution & Partnerships, Spotify.

- Vi er veldig fornøyde med å ta dette steget sammen med NetCom i Norge, som er et viktig marked for oss, sier Meier.

Gavner musikkbransjen
Samarbeidet vil sette en ny standard for musikkdistribusjon i Norge, og føre til at enda flere vil betale for å lytte til sin favorittmusikk.

- Norge er allerede i dag et foregangsland når det gjelder digital musikkdistribusjon. Partnerskapet mellom Netcom og Spotify kommer til å
bidra til at antallet musikkabonnenter øker ytterligere og når nye høyder, en utvikling som gavner hele musikkbransjen, sier Marte Thorsby,
Direktør for IFPI Norge.

- Samarbeidet mellom Netcom og Spotify vil gjøre tjenesten lettere tilgjengelig for nye brukere, og vil medføre at antallet betalende
musikkabonnenter i Norge vil øke ytterligere. Dette samarbeidet er viktig for å sikre en fortsatt positiv utvikling av det digitale markedet for
musikk, og til fordel for våre medlemmer, sier Cato Strøm, Adm.dir. i TONO.

Avtalen mellom NetCom og Spotify inngås av TeliaSonera Norge, som også har merkevaren Chess. Også Chess vil tilby Spotify Premium som
del av sine abonnementspakker.

For mer informasjon, kontakt: 
NetCom: Kommunikasjonsdirektør Øyvind Vederhus, mobil: +47 951 37 950
Spotify: Sofie Grant, PR Lead Northern Europe, press@spotify.com

Om Spotify
Spotify er en prisvinnende digital musikktjeneste, som gir deg adgang til flere enn 18 millioner sanger*. Vår drøm er å gjøre all verdens musikk
tilgjengelig for alle, hvor som helst og når som helst. Spotify gør det enklere enn noensinne å lytte til og dele musikk på lovlig vis, samtidig som
kunstneren behandles rettferdig.

* Antall sanger lisensiert globalt. Katalogstørrelsen kan variere i hvert land.

Spotify fås i dag i 15 land: USA, Storbritannia, Sverige, Finland, Norge, Frankrike, Holland, Danmark, Tyskland, Spania, Østerrike, Sveits,
Belgia, Australiea og New Zeeland med over ti millioner aktive brukere og over tre millioner betalende abonnenter.


