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Spotify lanceert in Rusland en twaalf Europese
markten
Vandaag heeft Spotify zijn service uitgebreid naar dertien nieuwe markten waaronder Rusland,

dat behoort tot de top 20 van ‘s werelds grootste streamingmarkten. De grootste streaming

service ter wereld is daarmee vanaf vandaag officieel beschikbaar in 92 markten wereldwijd.

Naast Rusland is Spotify vanaf vandaag ook beschikbaar in: Albanië, Wit-Rusland, Bosnië en

Herzegovina, Kroatië, Kazachstan, Kosovo, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië,

Slovenië en Oekraïne.
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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

In de regio’s waar Spotify vandaag wordt gelanceerd, worden streamingdiensten inmiddels

breed omarmd. De uitbreiding van Spotify naar deze markten was dan ook een logische stap.

Onderzoek van de International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) toonde aan dat

Rusland op 17 staat op de ranglijst van de grootste streaming markten ter wereld. Het land is

onderweg om voor 2030 de Top 10 te betreden. Meer dan 87 procent van de fans in Rusland

heeft nu toegang tot muziek via streaming, vergeleken met 61 procent wereldwijd en 68 procent

in de Verenigde Staten, volgens IFPI.

“De uitbreiding opent de deur naar het ontdekken van nieuwe muziek voor
bijna 250 miljoen luisteraars wereldwijd en geeft lokale artiesten de kans om
een wereldwijd publiek te bereiken.” zegt Gustav Gyllenhammar, Spotify VP,
Markets and Subscriber Growth. “De lancering in deze dertien markten
markeert een belangrijk moment voor Spotify, vooral doordat we fans en
artiesten verwelkomen in een groeiende markt zoals de Russische, waar
streaming breed wordt opgepakt en we een grote kans zien voor Spotify.”

Als onderdeel van de uitbreiding heeft Spotify 200 nieuwe playlists toegevoegd met nummers

van lokale artiesten. Om bijvoorbeeld de rijke Russische muziekscene te belichten werden bijna

100 playlists toegevoegd, waaronder Hip-Hop Cannon, New Music Friday Russia en ‘This Is’

van populaire Russische artiesten. Gepersonaliseerde Spotify playlists zoals Release Radar,

Daily Mix en Discover Weekly die zijn samengesteld op basis van de luistergewoontes van de

gebruikers, zijn vanaf vandaag ook beschikbaar in Rusland.

Voor meer informatie bezoek de For the Record blog. Het beeldmateriaal vind je hier.

https://newsroom.spotify.com/2020-07-14/spotify-is-now-available-in-russia-croatia-ukraine-and-10-other-european-markets/
https://newsroom.spotify.com/media-kit/spotify-launches-in-13-additional-european-markets/


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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