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Achter de akkoorden: Waar staat Chordify voor?
Als je aan Chordify denkt, denk je waarschijnlijk aan... Ja, akkoorden voor al je favoriete liedjes.

In de kern zijn we echter veel meer dan dat. "Jullie zijn een algoritme!" Ja, we horen het je

denken en ja we hebben inderdaad een geweldig algoritme, maar dat is niet helemaal wie we

zijn als bedrijf. Laat ons je een beetje inzicht geven over waar Chordify voor staat en waar we

met hart en ziel aan werken.

Passie voor muziek

Toen de oprichters van Chordify het bedrijf in 2013 lanceerden, hadden ze niet kunnen dromen

dat hun muziekplatform in minder dan tien jaar een van de grootste websites ter wereld zou

zijn, waarmee miljoenen gebruikers de akkoorden vinden van elk liedje dat je maar kunt

bedenken. In de kern waren ze gewoon een paar jongens met een grote passie voor muziek, die

ze wilden delen met de wereld.

No guts, no glory

⏲
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Nu het aantal mensen dat bij Chordify werkt vertienvoudigd is, is er veel veranderd, maar

sommige dingen zijn vrijwel hetzelfde gebleven. We delen bijvoorbeeld allemaal nog steeds een

grote passie voor muziek. Dit maakt onze drive groot om mensen te helpen hun favoriete

muziek te beleven in alle facetten, oftewel: live your music. Om dit te bereiken werken we hard

en nemen we risico's. Je weet wat ze zeggen toch? No guts, no glory.  

Gaandeweg leren 
Natuurlijk kan een team maar zoveel doen, en een ding dat wij zeker doen is luisteren naar jou -

de mensen die Chordify gebruiken. We leren gaandeweg van alles bij. Hoe we dat doen? Door

de ene update na de andere uit te brengen, ons ontwerp aan te passen en de gebruikersinterface

te verbeteren, zodat je alles wat je nodig hebt intuïtief kunt vinden. Door blog posts te schrijven

over hoe je populaire nummers kunt spelen en de lijst gaat maar door. Ons werk is nooit echt af

omdat er altijd een nieuwe manier is waarop we Chordify kunnen verbeteren, zodat jij er meer

plezier aan kunt beleven. 

Als je eens wist hoe onze ontwikkelaars sparren over een nieuwe functie die ze tot leven

brengen, of hoe onze ontwerpers rond freaken met coole lay-outs totdat ze krijgen wat ze echt

willen. Om nog maar te zwijgen over ons onderzoeksteam, die mensen weten pas echt hoe je

data moeten ontleden, al is het alleen maar om uit te vinden wat voor sub-sub-sub-genres jij - ja

jij - leuk vindt zodat we die nummers meer kunnen uitlichten. 



Chortonomy

Onze werkfilosofie is eenvoudig: wij geloven in een autonoom team waar iedereen voor zichzelf

en zijn/haar werk zorgt. We noemen het Chortonomy, waar iedereen doet wat hij of zij het beste

kan en met al onze vaardigheden samen maken we Chordify een plek waar jij alles vindt wat je

wilt. Dit klinkt misschien alsof we alles weten, maar dat is niet zo. En dat is de echte kracht

achter Chordify. Je vindt een blues standard niet zelf uit, zoals het gezegde luidt, maar vraagt

gewoon om hulp.

Leef je muziek

Dus je zou kunnen denken dat we een soort super-ninja-muziek-helden zijn die dag en nacht

werken om onze gebruikers gelukkig te maken. In zekere zin heb je gelijk, want ons doel is om

mensen over de hele wereld te helpen hun muziek te leven. Muziek is de kern in alles wat we

doen en waar we voor staan.  Het is de onzichtbare draad die ons allemaal verbindt. 



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 300 million unique visitors to the platform. To date, 25 million
songs have been chordified by users and over 6.4 million people have registered to the service.

Over the course of its 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 echter veel meer dan een bedrijf waar we voor werken. Het is een plek waar we

gelijkgestemde mensen vinden waarmee we dagelijks onze ups en downs en, onze smiles en

frowns delen als een echte familie. We vinden het mooi om jou hier deelgenoot van te maken.

Happy jamming!



🇳🇱 

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 300 miljoen unieke bezoekers mogen verwelkomen. Tot op de dag van vandaag zijn er al 25
miljoen liedjes gechordified door de gebruikers en hebben zich meer dan 6.4 miljoen mensen geregistreerd bij
de service.

In de jaren 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.

Chordify

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_chordify
https://chordify.pr.co/
https://chordify.pr.co/

