
Tiedote,  17.11.2017  
  
Spotify  tutki:  nämä  ovat  suomalaisten  eniten  kuuntelemat  
Queen-yhtyeen  kappaleet  juuri  nyt  
  
Rock-yhtye  Queen  on  parhaillaan  maailmankiertueellaan,  ja  tänä  sunnuntaina  
suomalaisfanien  odotus  palkitaan  bändin  saapuessa  Suomeen.  Queen-fanit  pääsevät  
nauttimaan  tunnetun  yhtyeen  biiseistä  livenä  laulaja  Adam  Lambertin  johdolla.  
  
Queen  nauttii  suurta  suosiota  Spotifyssa:  yhtye  kerää  huimat  14,7  miljoonaa  kuuntelijaa  
joka  kuukausi.  Maailman  kuunnelluimpia  Queen-kappaleita  ovat  Bohemian  Rhapsody,  
Don’t  Stop  me  Now  ja  We  Will  Rock  You.  
  
Nyt  Queen-faneja  hellitään,  sillä  Spotify  on  koostanut  This  is:  Queen  -soittolistaan  bändin  
parhaat  hitit.  Sunnuntain  Suomen  konserttia  silmällä  pitäen  Spotify  on  myös  kartoittanut  
suomalaisfanien  tämänhetkisiä  Queen-suosikkeja.  
  
Suomalaisten  kuunnelluimmat  Queen-kappaleet  juuri  nyt*:    
  
1.   Bohemian  Rhapsody    
2.   Another  One  Bites  The  Dust    
3.   Don't  Stop  Me  Now  
4.   The  Show  Must  Go  On    
5.   Under  Pressure  
6.   We  Will  Rock  You    
7.   We  Are  The  Champions    
8.   I  Want  It  All    
9.   I  Want  To  Break  Free  
10.  Crazy  Little  Thing  Called  Love    

  
This  is:  Queen  -soittolistan  upotuslinkki:  
  
<iframe  
src="https://open.spotify.com/embed/user/spotify/playlist/37i9dQZF1DWSNC7AjZWNry"  
width="300"  height="380"  frameborder="0"  allowtransparency="true"></iframe>  
  

*Kappaleet  selvitettiin  tutkimalla  suomalaisten  Spotify-käyttäjien  kuuntelemia  Queen-
kappaleita  aikavälillä  15.10.2017-15.11.2017.  
  
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  61  maassa  ja  palvelulla  on  yli  140  miljoonaa  aktiivista  käyttäjää  ja  yli  60  miljoonaa  maksavaa  
tilaajaa.  Spotify  sai  alkunsa  Ruotsissa  vuonna  2008.  Sen  jälkeen  Spotify  on  jakanut  yli  5  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    
  


