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AMSTERDAM, 9 september 2021 -- Spotify komt vandaag voor met een nieuwe

playlist feature voor Premium-gebruikers: Spotify Enhance. Met de nieuwe

feature kunnen gebruikers gemakkelijk nieuwe muziek ontdekken en toevoegen

aan zelf samengestelde playlists.

Spotify Enhance is ideaal voor gebruikers die wat extra hulp kunnen gebruiken bij het

samenstellen van playlists of die even geen inspiratie hebben. De nieuwe functie doet suggesties

voor nummers op basis van de toon en stemming van de playlist. De feature kan ook gebruikt

worden om je muzikale horizon te verbreden en nieuwe nummers en artiesten te ontdekken. 

Hoe het werkt? Heel simpel:

Tik op “Enhance” boven aan de playlist om de functie in te schakelen. 

In de playlist verschijnt nu om de twee nummers een aanbeveling

Bevalt het nummer je? Tik op het "+"-pictogram naast elk nieuw nummer om het permanent

aan de afspeellijst toe te voegen.

Het is een toevoeging, geen vervanging: de nummers die je toevoegt worden nooit vervangen,

en je kunt Enhance met een simpele tik uitzetten.
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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 70 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 345 miljoen gebruikers, onder
wie meer dan 155 miljoen Spotify Premium-abonnees in 178 landen.

De komende maand zal Enhance worden uitgerold naar alle Premium-gebruikers in

geselecteerde markten* op Android en iOS. Naar verwachting zullen er in de komende

maanden meer markten volgen.

Meer details over de aankondiging zijn te lezen op Spotify's blog, For the Record, en een video

over de aankondiging is HIER te vinden.

* Andorra, Australië, Oostenrijk, België, Brazillië  Bulgarije, Canada, Cyprus, Tsjechië,

Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland,

Ierland Israël, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Mexico, Monaco,

Nederland, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Spanje,

Zweden, Zwitserland, Turkije, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. 
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