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‘Dior’ van Pop Smoke de meest gestreamde
modehit, Gucci meest genoemde merk
AMSTERDAM, 27 september 2021 -- Fashion Season is here! Het modeseizoen is

in volle gang met shows in New York, Londen, Milaan, Amsterdam en natuurlijk

de toonaangevende fashion week in Parijs die vandaag van start gaat. Voor Spotify

het perfecte moment om uit te zoeken wat de stijlvolste nummers zijn om deze

periode te luisteren. Met honderden nummers gewijd aan mode ontdekte Spotify

dat ‘Dior’ van Pop Smoke het afgelopen jaar wereldwijd de meest gestreamde

modehit bleek te zijn.
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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

‘Dior’ van Pop Smoke is het meest gestreamde nummer wereldwijd, maar Gucci is het meest

genoemde merk in een nummer of titel op Spotify. Denk aan Lil Pump's ‘Gucci Gang’ en ‘Gucci

Flip Flops’ van Bhad Bhabie feat. Lil Yachty. De merken Dior, Chanel, Prada en Versace doen

het ook goed in de muziekwereld, zoals Frank Ocean’s ‘Chanel’ en ‘Versace on the Floor’ van

Bruno Mars. 

Top 5 tracks wereldwijd op Spotify met modeontwerpers in de titel:
Pop Smoke - Dior

Frank Ocean - Chanel

Bruno Mars - Versace on the Floor

Jhay Cortez - Christian Dior

Ninho - Tout en Gucci

Spotify dook ook in de data van de samengestelde playlists van gebruikers gericht op mode of

modeweken. Nederlanders behoren tot de top 10 landen die de meeste fashion playlists hebben

aangemaakt. ‘Gimme More’ van Britney Spears werd het meest toegevoegd door luisteraars aan

mode playlists, andere tracks zoals Kanye West & Dwele's ‘Flashing Lights’ en Nelly Furtado's

‘Maneater’ verdienen volgens velen ook een plek op de Spotify runway. 

Top 5  tracks in samengestelde mode playlists van gebruikers wereldwijd:
Britney Spears - Gimme More

Kanye West, Dwele - Flashing Lights

Nelly Furtado - Maneater

Cardi B, Megan Thee Stallion - WAP

Doja Cat - Boss Bitch

https://open.spotify.com/track/79s5XnCN4TJKTVMSmOx8Ep?si=44cafb29682b4dfa
https://open.spotify.com/track/43ZyHQITOjhciSUUNPVRHc?si=17188541c8ee4507
https://open.spotify.com/track/3hv6ndi7uFT9L9wrhQCsqY?si=d90d4cfc3df1424c
https://open.spotify.com/track/6Nle9hKrkL1wQpwNfEkxjh?si=9293af81de104497
https://open.spotify.com/track/0kN8xEmgMW9mh7UmDYHlJP?si=7464227ba6bb453a
https://open.spotify.com/track/79s5XnCN4TJKTVMSmOx8Ep?si=b0f58aab518f4c94
https://open.spotify.com/track/6Nle9hKrkL1wQpwNfEkxjh?si=dec084244f854560
https://open.spotify.com/track/0kN8xEmgMW9mh7UmDYHlJP?si=8dc1b23077fb443c
https://open.spotify.com/track/4jOBQxq4Ffd8DDrsN4wPOR?si=17085bf95ce34771
https://open.spotify.com/track/3re2UyhFJBSG1L4cofzyYF?si=09d413de5b944ec0
https://open.spotify.com/track/6ic8OlLUNEATToEFU3xmaH?si=300fa079ba5246a5
https://open.spotify.com/track/31I3Rt1bPa2LrE74DdNizO?si=c6ff30d34d4844cd
https://open.spotify.com/track/4wH4dJgrsxONID6KS2tDQM?si=a029e6620e2d476a
https://open.spotify.com/track/6ic8OlLUNEATToEFU3xmaH?si=300fa079ba5246a5
https://open.spotify.com/track/31I3Rt1bPa2LrE74DdNizO?si=c6ff30d34d4844cd
https://open.spotify.com/track/4wH4dJgrsxONID6KS2tDQM?si=a029e6620e2d476a
https://open.spotify.com/track/4Oun2ylbjFKMPTiaSbbCih?si=bf0b0fe5c54a4861
https://open.spotify.com/track/78qd8dvwea0Gosb6Fe6j3k?si=b64f49b4a5cd4913


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.
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