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Spotify mixt nieuws, podcasts en muziek in
nieuwe Jouw Daily-playlist
De eerste afspeellijst die gratis en on-demand dagelijks nieuws
en praatprogramma's personaliseert

AMSTERDAM, 6 OKTOBER 2021 -- Spotify Nederland komt vandaag met de

nieuwe, gepersonaliseerde afspeellijst Jouw Daily waarin je favoriete muziek en

nieuwsupdates worden samengebracht. Jouw Daily wordt gedurende de dag

geüpdatet met relevante en actuele nieuwsupdates en podcastafleveringen. De

streamingdienst werkt hiervoor samen met Nederlandse nieuwsmedia en

podcastmakers, zoals Nu.nl, NRC, Dag & Nacht Media, NPO 3FM, Tonny Media en

De Stroom.

⏲

https://spotify-nl.pr.co/
https://open.spotify.com/playlist-format/daily-drive


Jouw Daily is Spotify’s eerste gepersonaliseerde afspeellijst die favoriete nummers mixt met

nieuwsupdates. Het is een combinatie van muziek, nieuwsupdates en ander actuele, relevante

audio. De inhoud van je persoonlijke Jouw Daily playlist wordt gedurende de hele dag

bijgewerkt, wanneer er bijvoorbeeld nieuwsupdates of nieuwe podcastafleveringen verschijnen.

Ook voegt Spotify op basis van de muzieksmaak van gebruikers, nummers toe aan de Jouw

Daily afspeellijst om ze nieuwe muziek te laten ontdekken.

Lokale samenwerkingen
Om gebruikers relevante en actuele content aan te bieden die aansluit bij hun luisterbehoeften,

werkt Spotify samen met diverse Nederlandse mediatitels. Zo is de content van onder andere

Nu.nl, NRC, 3FM, Dag & Nacht, De Stroom, Rouze, Tonny Media en Topcast te beluisteren in

de Jouw Daily afspeellijst.

Een greep uit de programmering:
Dit wordt het nieuws (Nu.nl)

Lang verhaal kort (3FM)

De Kunstkoeriers& (Tonny Media)

Veel Saus&nbsp; (Dag & Nacht Media)

Pepijns Professionele Tips Voor Een Comfortabel Leven - Pepijn Lanen (De Stroom)

NRC Vandaag (NRC)

Geluk in de liefde (Rouze)

"Met Jouw Daily krijgen Spotify-gebruikers een volledig nieuwe en
gepersonaliseerde luisterervaring, die aansluit bij hun luisterervaring. Zo
kunnen we vermaak bieden, en worden ze tegelijkertijd op de hoogte
gehouden van de actualiteit. We zijn heel trots dat we gebruikers dankzij
podcasts van onder andere NU.nl, zoals ‘Lang verhaal kort’ of ‘De
Kunstkoeriers ’, afspeellijsten van hoge kwaliteit kunnen aanbieden."
— Claire Hazan, Head of Studio’s in de Benelux en Frankrijk

Meer informatie over Jouw Daily zijn te vinden op Spotify For The Record. Het beeldmateriaal

vind je hier.

https://newsroom.spotify.com/2019-06-12/your-daily-drive-music-and-news-thatll-brighten-your-commute/
https://drive.google.com/file/d/14Vif0LrcXpXj1vsEqM1mEpTMHECe5w9E/view?usp=sharing


OVER SPOTIFY-NL

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.
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