
 
 

 
Fakta om musiktjenesten – Spotify 

Musiktjenesten 
 
▪ Spotify giver dig on-demand adgang til et musikbibliotek med millioner af musiknumre. 
Endvidere kan du med et enkelt klik importere MP3 filer, som du allerede ejer, og derved nemt få 
adgang til alt din musik samlet et sted. 
 
▪ Det er super nemt at oprette og administrere forskellige playlister på Spotify - vores brugere 
har indtil videre oprettet og delt over 400 millioner playlister. Du kan også blive inspireret af de 
mest populære playlister på sites som www.sharemyplaylists.com og www.bbcify.com, eller 
benytte sitet www.spotiseek.com, som generer playlister med ny musik baseret på dine 
yndlingskunstnere.  
 
▪ Musik skal deles. Det er super nemt at dele din musik med dine venner direkte på Spotify, og 
med et enkelt drag’n drop deles musikken. Via Facebook, Twitter, email eller SMS kan musikken 
også nemt deles. Endvidere kan du se dine venners mest afspillede sange, dele deres spillelister 
eller sende musik direkte til deres inbox. Via Facebook finders der ligeledes en mulighed for at 
dele al den musik du spiller, med dine venner. I tickern på Facebook kan du også se det musik dine 
venner lytter til lige nu, og se de meste spillede sange i dit netværk under musiktabben. Du kan til 
enhver tid selv vælge, hvad du ønsker at dele med dine venner på Facebook. 
 
▪ Tag din musik med dig ved at installere Spotify på din mobiltelefon eller iPod Touch. Via 
trådløst netværk kan du synkronisere dine egne MP3-playlister til at blive afspillet offline, og ved 
at abonnere på Spotify Premium kan du kombinere din egen musik med adgang til vores udvalg på 
omkring 15 millioner musiknumre*. 
 
Typer af abonnementer 
 
▪ Spotify- er en uovertruffen gratis musiktjeneste med nem adgang til omkring 15 millioner sange* 
på din computer, sociale funktioner, mulighed for at administrere egne -filer, og synkronisere med 
din mobiltelefon eller iPod. Endvidere får du ubegrænset adgang til al Spotify’s musik i de første 
seks måneder. Herefter vil du kunne lytte til 10 timers gratis musik om måneden samt afspille en 
sang op til fem gange. Dog vil Spotify lejlighedsvist streame reklamer. 
 
▪ Spotify Unlimited – her har du ligeledes adgang til alle de særlige træk ved vores gratis service, 
men med uafbrudt annoncefri adgang til Spotify på din computer. Spotify Unlimited koster kun 49 
kr. om måneden. 
 
▪ Spotify Premium – er den absolut unikke Spotify oplevelse. Premium giver dig adgang til alt 
musik, hele tiden. Lyt online eller offline, på din computer, din mobiltelefon og på en masse andre 
enheder. Nyd forbedret lydkvalitet og adgang til eksklusivt indhold, konkurrencer og særtilbud. 
Spotify Premium koster kun 99 kr. om måneden. 



• Spotify download - med Spotify kan du købe hele playlister, og synkronisere dem direkte med 
din iPod, iPhone eller Android enhed. Ethvert musiknummer kan købes på få sekunder og det er 
derved meget nemt at lave den absolutte spilleliste. 
 
Spotify fungerer på følgende mobilplatforme; iPhone, Android, Symbian, Windows Phone 6, Palm.  
 
• Kom med på Spotify: Du kan nemt oprette en profil på Spotify: http://www.spotify.com/start/ 
 
Yderligere oplysninger 
 
Baggrund: 
Spotify blev lanceret i Sverige i 2008 af Daniel Ek og Martin Lorentzon. De havde et stort ønske om 
at udvikle et bedre, mere praktisk og lovligt alternativ til piratkopiering.  Spotify er i dag de 
europæiske pladeselskabers næst største indtægtskilde på det digitale musikmarked, og den 
største for Sverige og Norge. (IFPI, april 2011). Spotify sikrer, at kunstnere får en fair behandling. 
 
Spotify har mere end ti millioner registrerede brugere og mere end to millioner betalende 
abonnenter på tværs af syv lande i Europa og i USA, Danmark udgør det niende land. Med en 
andel på godt 15 % betalende abonnenter og de mange ikke-betalende aktive brugere, er Spotify 
den største og hurtigst voksende musiktjeneste af sin art. 
 
Om Spotify: 
Spotify er en prisbelønnet digital musiktjeneste, der giver dig on-demand adgang til omkring 15 
millioner musiknumre*. Vores drøm er at gøre alt den musik, som findes ude i verden tilgængelig 
for alle, hvor som helst og når som helst de ønsker det. Spotify gør det nemmere end nogensinde 
at opdage, håndtere og dele musik med venner, og samtidig sikre, at kunstnerne får en fair 
behandling. 
 
Spotify fås i dag i ni lande: USA, Storbritannien, Sverige, Finland, Norge, Frankrig, Holland og 
Spanien og nu også i Danmark. Der findes mere end ti millioner registrerede brugere, og over to 
millioner betalende abonnenter. 
 
Spotify samarbejder med en række partnere, herunder Sonos Trådløs HiFi anlæg www.sonos.com, 
Logitech ®, Onkyo, Shazam og SoundHound. 
 
Spotify's lancering i Danmark sker også i samarbejde med Coca-Cola, et af verdens største og mest 
banebrydende brands, der ønsker at hjælpe os med at sprede budskabet om musiktjenesten. 
Coca-Cola vil i samarbejde med Spotify lancere innovative annoncekampagner i de kommende 
måneder. 
 
www.spotify.com 
 
Yderligere information 
For mere information, kan du sende en e-mail til Spotify’s pressekontor på: press@spotify.com. 
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Find billeder, logoer og andet materiale her: http://www.spotify.com/about/press 
 
Du kan også se Spotify’s lanceringsvideo her:  

 
http://www.youtube.com/watch?v=FjAr5nGzjV8 

B-Roll: https://spotify.box.net/shared/03qhmnqm3557zm0u3g3p 
Password: b3MvaHCMZ 
 
* Antal musiknumre licenseret global. Katalog størrelsen kan variere i hvert enkelt land.  
 
 

http://www.spotify.com/about/press�
http://www.youtube.com/watch?v=FjAr5nGzjV8�
https://spotify.box.net/shared/03qhmnqm3557zm0u3g3p�

