
 08 juli 2020, 14:48 (CEST)

Spotify lanceert ‘Soundtrack Your Workout’
Gepersonaliseerde playlists voor tijdens het sporten

Een goede playlist was altijd al een sterke motivator tijdens het sporten. Daarom lanceert

Spotify de nieuwe interactieve dienst “Soundtrack Your Workout”, waarmee heel eenvoudig

nieuwe persoonlijke playlists samengesteld kunnen worden. Door het beantwoorden van een

paar simpele vragen (bijvoorbeeld over het soort workout, de lengte en de intensiteit) krijgen

gebruikers hun eigen playlist die is toegespitst op vrijwel iedere soort workout. En voor hen die

snakken naar zowel muziek als podcasts, kunnen gebruikers nu ook ‘mixed media’ playlists

selecteren.
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https://spotify-nl.pr.co/
https://www.spotify.com/us/workout/
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“Workout playlists kunnen altijd rekenen op grote aandacht van Spotify-luisteraars over de hele

wereld, en in de huidige tijd vinden zij meer dan ooit creatieve manieren om actief en gezond te

blijven”, aldus Shanon Cook, Trend Expert van Spotify. “Luisteraars hebben de afgelopen 28

dagen meer dan 800.000 workout playlists gemaakt. Met het eenvoudig aanbieden van nieuwe

gepersonaliseerde workout playlists via “Soundtrack Your Workout”, geven we luisteraars die

wel wat inspiratie kunnen gebruiken in een oogwenk een boost aan motivatie.”

Spotify is ook in de luisterdata gedoken van bestaande workout playlists en podcasts over de

afgelopen maand. Daaruit blijkt dat 54% van de luisteraars hiervan tussen de 18 en 29 jaar is.

Het meest favoriete nummer op work out playlists is in zowel Nederland als wereldwijd “Roses”

van SAINt JHN featuring Future. De meest gestreamde workout podcast is wereldwijd “Mind

Pump: Raw Fitness Truth”.

Hieronder een aantal aanvullende inzichten in hoe luisteraars muziek en podcasts gebruiken

tijdens hun workouts. 

De top workout nummers van de afgelopen maand op Spotify wereldwijd :

“Roses Remix” by SAINt JHN and Imanbek

“Lose Control” by Becky Hill, Goodboys, MEDUZA

“Turn Me On” by Oliver Heldens, Riton, Vula

Top workout podcasts geluisterd door vrouwen in juni op Spotify in Nederland:

Mind Pump: Raw Fitness Truth

Talking Elite Fitness

Nonviolent Communication - Marshall Rosenberg's NVC Training

Top workout podcasts geluisterd door mannen in mei op Spotify in Nederland:

Mind Pump: Raw Fitness Truth

Ben Greenfield Fitness

Talking Elite Fitness

Bezoek Spotify’s For The Record blog voor alle details. Alle beelden vind je hier.

https://www.spotify.com/us/workout/
https://open.spotify.com/album/1yhDNVAm4gq1TuYdSbpEar?si=0YJGBLZvR3uFf8vkgjmdAA
https://open.spotify.com/show/4D3JFAh4ebj9lks9WOE2Vs?si=gUi6PMY0Q8ah05AOmAZBGw
https://open.spotify.com/album/3GqSdhWjmMypMwPLtzoFYs
https://open.spotify.com/album/1qSOaTvsCOyFJya3v1UzkP?highlight=spotify:track:7CHi4DtfK4heMlQaudCuHK
https://open.spotify.com/album/7mtnp7B5yFt3D3PAznGzc8
https://open.spotify.com/show/4D3JFAh4ebj9lks9WOE2Vs
https://open.spotify.com/show/4kiwjMNEJ8cE5HFvHUUZTX?si=nHpy7U0iS3yI0hNdnnQMxQ
https://open.spotify.com/show/3jPpnalv97b9ky9BB5DCAA?si=8dX6CGuuQw6bFfrGkfdvHg
https://open.spotify.com/show/4D3JFAh4ebj9lks9WOE2Vs
https://open.spotify.com/show/4nN0MRFIdTsx3iMrsh9TYd
https://open.spotify.com/show/4kiwjMNEJ8cE5HFvHUUZTX?si=_4ZYcrkSRvuOjRoe7QQEAA
https://newsroom.spotify.com/2020-07-08/revamp-your-fitness-routine-with-soundtrack-your-workout/
https://drive.google.com/drive/folders/1xEbWuSGDwNuV6BM9EBjcNPQPSgGRluyV


Over Spotify 
In 2008 veranderde Spotify voorgoed het luisteren naar muziek. Het is onze missie om het potentieel van
menselijke creativiteit volledig te benutten door miljoenen artiesten de kans te geven te leven van hun kunst. En
om fans de kans te geven om daarvan te genieten en erdoor geïnspireerd te raken. Alles wat we doen komt
voort uit onze liefde voor muziek. Ontdek, beheer en deel meer dan 50 miljoen nummers gratis of upgrade naar
Spotify Premium om toegang te krijgen tot exclusieve mogelijkheden zoals een offline modus, verbeterde
geluidskwaliteit, Spotify Connect en luisteren zonder reclame. Vandaag de dag zijn we ’s werelds grootste
abonnementenservice voor muziekstreaming met een community van meer dan 248 miljoen gebruikers, onder
wie meer dan 113 miljoen Spotify Premium-abonnees in 79 landen.
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