Chordify in top 5.000 grootste websites ter
wereld (NL)
Persbericht - Groningen, 16 april 2018
Volgens Alexa behoort Chordify tot de top 5.000 van grootste websites ter wereld. De
webanalyse-service indexeert Chordify op plaats 4.941 in de ranglijst die alle actieve websites ter
wereld meetelt. Momenteel zijn dat er zo’n 200 miljoen.
Alexa indexeert de sites op basis van hoe vaak en hoe lang zij bezocht worden. Daarnaast tellen
ook het aantal gekoppelde pagina’s mee en de hoeveelheid verkeer dat afkomstig is uit
zoekopdrachten.
Dat Chordify nu is toegetreden tot de top 5.000 illustreert de exponentiële groei die het bedrijf
de laatste vijf jaar doormaakte.
De Chordify WebApp staat al sinds januari 2013 online. Sindsdien heeft het bedrijf zo’n 100
miljoen unieke bezoekers mogen verwelkomen. Momenteel zijn er al miljoenen liedjes
gechordified en hebben ruim een miljoen mensen zich geregistreerd bij de service.
Chordify is een online muziekservice, die muziek van YouTube, Deezer, SoundCloud of jouw
privécollectie omzet in akkoorden. De service herkent de akkoorden automatisch in het
audiosignaal en geeft ze weer een simpele en intuïtieve muziekspeler.
Alexa, opgericht in 1996, is wereldwijd een pionier op het gebied van webanalytics. Met
uitgebreide ervaring heeft Alexa zich in de loop der tijd ontwikkelt tot een van de meest
robuuste en nauwkeurige webanalyse-services ter wereld.

OVER CHORDIFY

[Dutch version below]
Chordify is an online music service, made for and by music enthusiasts, that transforms music from
YouTube, Deezer, SoundCloud, or your private collection into chords. The service automatically
recognizes chords from the audio signal, and aligns them to the music in a simple and intuitive player for

guitar, piano, and ukulele.
The Chordify web app has been up and running since January 2013. Since then, the company has grown steadily
and organically, in total welcoming over 100 million unique visitors to the platform. To date, 8 million songs have
been chordified by users and 1,400,000 people have registered to the service.
Over the course of its 5-year existence Chordify received a lot of international acclaim, winning the Dutch Pitch
Session at the Northside Festival in New York in 2014 and the San Francisco MusicTech Summit Startup
competition in 2015. They were also selected to pitch during The Next Web Conference in New York and were
showcased during the SXSW Festival in Austin, TX.
//
Chordify is een online muziekservice, die muziek van YouTube, Deezer, SoundCloud of jouw privé
collectie omzet in akkoorden. De service herkent de akkoorden uit de muziek automatisch en zet ze op
muziek in een simpele en intuïtieve muziekspeler.
De Chordify WebApp is al sinds januari 2013 online. Sindsdien is het bedrijf gestaag en organisch gegroeid, en
heeft het meer dan 100 miljoen unieke bezoekers mogen verwelkomen. Tot op de dag van vandaag zijn er al 8
miljoen liedjes gechordified door de gebruikers en hebben zich 1,400,000 mensen geregistreerd bij de service.
In de vijf jaar dat Chordify bestaat heeft het bedrijf veel internationale waardering gekregen, wat resulteerde in het
winnen van de Dutch Pitch Session bij het Northside Festival in New York in 2014 en de San Francisco
MusicTech Summit Startup competitie in 2015. Chordify was ook geselecteerd om te pitchen tijdens de Next Web
Conference in New York en presenteerde zichzelf tijdens de SXSW Festival in Austin, TX.
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