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Spotify opent Island in gaming platform Roblox
AMSTERDAM, 3 mei 2022 – Spotify kondigt vandaag als eerste

muziekstreamingsdienst een samenwerking aan met gaming platform Roblox.

Roblox-spelers kunnen Spotify Island bezoeken, een interactieve plek in de

metaverse waar fans en artiesten over de hele wereld samen komen om nieuwe

sounds, interactieve quests en exclusieve merchandise te ontdekken.

Wat je kan verwachten van Spotify Island:

⏲

https://spotify-nl.pr.co/
https://spotify-nl.pr.co/images/428106


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.

Exclusieve virtuele merchandise: Artiesten kunnen in samenwerking met Spotify in-game

merchandise creëren. Spotify’s deel van de opbrengst komt terecht bij de desbetreffende

artiesten. K-pop artiesten SUNMI en Stray Kids zijn de eerste artiesten waarvan je virtual

merchandise kunt kopen op Spotify Island. De merchandise van Stray Kids volgt in de

aankomende weken. 

Interactieve ervaringen: Roblox gebruikers krijgen op het eiland de kans om hun favoriete

artiesten te ontmoeten, interactieve quests te voltooien en exclusieve content te

ontgrendelen. Gebruikers kunnen ook hun eigen audio ervaring creëren in de virtuele

beatmaker stations, dat mede-mogelijk is gemaakt door Soundtrap. Op het eiland zijn ook

andere muzikale easter eggs te ontdekken.

Sparen voor merchandise: Spotify gebruikers zullen ook herkenbare vormen, kleuren en

icoontjes opmerken op Spotify Island. Gebruikers kunnen hartvormige “like” icoontjes

verzamelen en kunnen daarmee gratis Spotify virtuele merchandise te claimen.

De streamingdienst host de komende weken het allereerste pretpark in Roblox: K-Park. Spotify

Island geeft daarmee een ode aan alles wat met K-Pop te maken heeft. Later dit jaar krijgen fans

de mogelijkheid om supersterren als Stray Kids en SUNMI te ontmoeten in K-Park.

Meer informatie over Spotify Island vind je op Spotify’s for The Record. Het beeldmateriaal

vind je HIER. Speel het spel via Roblox.com/spotify.
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