
 

 

Spotify lanseeraa YOUR Year in Music -toiminnon. 
Miltä Sinun vuotesi 2015 kuulostaa? 

--- 
● Spotify paljastaa kuluvan vuoden musiikin huippuhetket  

● Käyttäjä voi nyt tutustua oman vuotensa kuunteluhistoriaan ja jakaa sen 
ystävillensä 

 
Spotify paljasti viime viikolla, mitä maailmassa kuunneltiin vuonna 2015. Nyt Spotifyn käyttäjät 
voivat saada selville, miltä heidän kuluva vuotensa kuulosti. Tämä tapahtuu tutustumalla 
osoitteessa spotify.com/2015  interaktiiviseen palveluun, joka juhlistaa vuoden 2015 musiikkia, 
politiikkaa ja kulttuuria. Palvelussa on mahdollisuus luoda katsaus omaan musiikilliseen 
vuoteensa. 
 
"Musiikkivuosi 2015 on ollut mahtava ja siihen on kuulunut Spotifyn historian 
menestyksekkäimpiä kappaleita, artisteja ja albumeita. Kiitoksena kuluvasta vuodesta 
annamme 75 miljoonalle musiikkifanille ympäri maailmaa mahdollisuuden selvittää, miltä heidän 
musiikinkuuntelunsa on näyttänyt vuonna 2015, sekä mahdollisuuden jakaa tämä katsaus 
ystävien ja tuttujen kanssa” kertoo Malin Cumzelius Spotifyn Pohjoismaiden PR-vastaava. 
 
Avaruudessa soitettavasta musiikista samansukupuolisten avioliittojen hyväksymiseen 
Yhdysvalloissa ja man bun -trendistä selfie stickeihin – vuoden 2015 kulttuuri on ikimuistoinen. 
Spotifyn käyttäjillä on nyt mahdollisuus palata kuluvan vuoden huippuhetkiin ja niihin liittyviin 
muistoihin kustomoiduilla Spotify-listoilla. 
  
Aikaisempina vuosina suosioon nousseet Year In Music -kortit ovat myös tänä vuonna 
luotavissa toiminnossa. Korttien avulla voi esitellä ystävilleen oman musiikkihistoriansa vuodelta 
2015. Palvelu toimii klikkaamalla “Get Your Year In Music” osoitteessa spotify.com/2015 ja 
kirjautumalla sisään omilla Spotify-tunnuksilla. Palvelu paljastaa muun muassa: 
 

● Ensimmäisen käyttäjän kuunteleman kappaleen 
● Käyttäjän kuunnelluimman laulun, artistin ja genren  
● Käyttäjän kuunnelluimman artistin eri sesongeissa 
● Käyttäjän kuunteleman musiikin keston minuuteissa 
● Käyttäjän kuuntelemien kappaleiden ja artistien lukumäärän 

 
Kun Spotify on luonut katsauksen musiikkihistoriaan, katsauksen voi jakaa omissa sosiaalisen 
median kanavissa valitsemalla ‘Share’ alavalikosta.  
 
Lisäksi osana musiikin vuoden 2015 juhlistamista, Spotify luo jokaiselle käyttäjälle soittolistan 
tämän vuoden 2015 kuunteluhistorian perusteella. Lista mahdollisista tulevista lempibiiseistä 
luodaan valitsemalla ‘Play It Forward’ – ja musiikin vuosi 2016 voi alkaa. 
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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 2 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 


