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Spotify vernieuwt startscherm: ontdek
makkelijker nieuwe favorieten
AMSTERDAM, 9 augustus 2022 — Vandaag lanceert Spotify een nieuw

startscherm met feeds voor muziek, podcasts en shows. Met de nieuwe interface

wil de streamingdienst het gebruikers makkelijker maken om hun favoriete shows

en muziek te vinden. Met de update biedt Spotify een gepersonaliseerde ervaring

voor diens gebruikers die nog beter aansluit op hun luister behoeftes.

Het startscherm van Spotify is de plek om nieuwe aanbevelingen te vinden en recente

favorieten opnieuw te beluisteren. Met de aanstaande update krijgen gebruikers toegang tot

inhoud die het best past bij hun interesses. Van afspeellijsten tot nieuwe artiesten en podcasts,

je vindt het op het nieuwe startscherm. De nieuwe update wordt vandaag uitgerold op Android

en zal binnenkort ook op iOS te zien zijn.

Je kunt op twee manieren door het nieuwe startscherm navigeren, via ‘Muziek’ en ‘Podcasts &

Shows'. Dit is er nieuw:  

⏲

https://spotify-nl.pr.co/
https://spotify-nl.pr.co/images/438865


Muziek:

Snelle toegang tot nieuwe releases op basis van de persoonlijke muzieksmaak 

Suggesties voor nieuwe albums en afspeellijsten met muziek.

Nieuwe knoppen maken het gemakkelijk om muziek te delen, te liken en direct af te spelen.

Podcasts & Shows:

Gebruikers kunnen rechtstreeks naar nieuwe afleveringen van hun favoriete programma’s

gaan.

De feed geeft gepersonaliseerde aanbevelingen voor shows en afleveringen.

Luisteraars kunnen eenvoudig podcasts opslaan of afspelen zonder het startscherm te

verlaten.

Lees alles over het nieuwe startscherm op Spotify’s For The Record. Beeldmateriaal vind je

HIER.
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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.
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