Spotify Enterprise är den första B2B-musiktjänsten i världen som är integrerad
med en konsumenttjänst. Tjänsten gör det enkelt att organisera, schemalägga
och distribuera musik med full kontroll.

Musiken påverkar oss.
Inredningen, ljuset, ljuden
och dofterna är alla lika
viktiga för upplevelsen dina
kunder får av dig.
Det är först när alla intryck
talar samma språk som du
ger kunderna vad de
förväntar sig. Med Spotify
Enterprise tar du kontroll
över hur du låter, och kan
skapa ett soundtrack som
är unikt för ditt varumärke.

Från bakgrundsmusik
till konkurrensfördel.

Musiken är
avgörande.
Fel musik kan få
dina kunder att …

Lämna platsen

Att musik är viktigt känner de
flesta instinktivt, men att musik
är direkt avgörande för
kundupplevelsen är mindre känt.
Vi har starka åsikter om musik
och enligt nya undersökningar
tycker människor att musik är
viktigare än både sport, film och
dagstidningar. När vi upplever
att varumärken är otydliga eller

Källa: Myten om musik besannad: En
undersökning om musikens betydelse för
verksamheter i oﬀentlig miljö, utgiven av
Heartbeats International. Du kan ladda ner
undersökningen här:
soundslikebranding.com/myter/
Myten_om_musik_besannad.pdf

Rätt musik uppmuntrar
dina kunder att …

Inte komma
tillbaka

Köpa mindre

Tala illa om dig

14%
Köpa mer

44%

direkt fel ute med sin musikprofil
uppstår en dissonans som kan få
negativa följder för affärerna.

38%

36%

25%

21%
Rekommendera

31%
Komma tillbaka

35%

Stanna längre

30 miljoner
låtar i din hand.

Spotify har sedan starten 2006 byggt
upp en imponerande innehållskatalog
som idag består av fler än 30 miljoner
låtar. Varje dag laddas drygt 10 000 nya
låtar upp och plattformen har kommit
att bli en självklar mötesplats för
musikälskare. Med Spotify för företag
suddas gränsen ut mellan privat och
kommersiell lyssning vilket gör
möjligheten att dela musik obegränsad.
Nu kan du äntligen slippa tänka på
licensfrågor och istället fokusera på hur
ditt varumärke ska låta.

Bli en del av 40 miljoner människors vardag.
Spela smartare.

Tack vare den stora mängd data som genereras varje dag
av Spotifys 40 miljoner användare kan vi erbjuda unika
användarinsikter. Utan fördröjning vet vi vilken låt som är
populärast just nu och vilken låt som håller på att få sitt
genombrott i specifika målgupper. Ett ovärderligt stöd för

att skapa en relevant musikläggning av din verksamhet.
2014 förvärvade Spotify Echonest, som utvecklar system
för att analysera och förstå musiklyssnares vanor och
intressen. Tillsammans kommer Spotify och Echonest
kunna erbjuda marknadens bästa rekommendationsmotor.

Rätt musik
på rätt plats
vid rätt tid.

Frukost

Lunch

Spotify Enterprise gör det enkelt för dig
att styra kundupplevelsen utifrån veckans
olika tempon och lokala behov. Följ hur
dina kunder känner och vad du vill
förmedla eller vilka beteenden du vill
uppmuntra. Kanske mer intensiv musik

under lunchruschen som snabbar på
kundgenomströmningen och långsammare, mer stämningsfull musik på
eftermiddagen då det finns tid för mer
shopping eller längre restaurangbesök.

Middag

Connecting Brands and Fans.
Spotify Enterprise ger dig tillgång
till nästa generations plattform
för innehållsmarknadsföring.

Så här fungerar
Spotify Enterprise.

En helhetslösning.
Spotify Remote.
Spela upp musiken med
offlline-stöd. Vi stödjer de
populäraste plattformarna.

Spotify Enterprise.
Härifrån styr du vilken musik som
ska spela när och var.

Spotify-profil och spellistor.
Skapa spellistor och bygg din profil i
Sveriges mest älskade musiktjänst.

Total
överblick.

Platser.
Alla era platser som spelar musik läggs in i
tjänsten. Kartverktyget anpassar sig till dina
platser och ger en snabb överblick av var du
spelar musik och varnar för eventuella fel.

Styr på detaljnivå.
Ljudzoner.
På varje plats ni vill spela musik kan du enkelt
lägga till en eller flera ljudzoner. Varje ljudzon
spelar en egen musikström och kopplas mot en
Spotify Remote-enhet som spelar upp musiken.
Om du till exempel vill ha olika musik i matsal och
bar på en restaurang lägger du till två ljudzoner
kopplade till varsin Spotify Remote-enhet.

Med kartvy eller listvy väljer du att visa dina
ljudzoner på det sätt som passar dig.

Kanaler.

McCafé
Active in 27 zones

Med kanaler bygger du ett återkommande veckoschema
som följer verksamhetens tempo i din ljudzon. Dra och släpp
de spellistor du vill spela på rätt dag och tid. Du kan lägga
flera spellistor bredvid varandra för att blanda spellistor och
det är även här du sätter regler för uppspelningen.
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!

Det är enkelt att planera nya kanaler i förväg. Kanaler går att
återanvända på obegränsat antal ljudzoner och det finns
ingen gräns för hur många kanaler du får använda. Eftersom
alla uppdateringar i kanalen återspeglas direkt på dina
uppspelningsplatser går det snabbt att ändra musik.
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Map
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Dina kanaler får färger som är lätta att
känna igen genom hela gränssnittet.
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Du har kontrollen.
Spotify Enterprise gör det enkelt att skapa, hålla
reda på och underhålla musikupplevelsen.

Skapa och ändra ljudzoner.
Du lägger själv till nya platser och
ljudzoner. Möjligheten att använda
interna namn och benämningar gör
det enkelt att hitta och navigera.

Sök och filtrera.
Hitta enskilda platser eller alla
ljudzoner med samma namn. Med väl
utbyggda sökfunktioner får du snabbt
koll på dina ljudzoner.

Välj musik för varje ljudzon.
Du bestämmer vad varje ljudzon
ska spela med hjälp av kanaler.
Med en kanal skapar du en
upplevelse för en viss typ av miljö
och du kan återanvända samma
kanal på andra ljudzoner.

Övervaka.
Med direkt övervakning vet du alltid
om du skulle tappa kontakten med
någon av dina spelare. Med en
särskild vy för upptäckta fel kan du
snabbt lösa problemen.

Spellistor.
Skapa dina spellistor
med
Spotify.
!

Upptäck ny musik med Spotify. Topplistor med
populär och ny musik gör det till det bästa verktyget
för att hålla koll på vad era kunder lyssnar på.
Tillsammans med funktioner som “Discover”,
“Browse” och tillgång till en miljard spellistor finns
obegränsade möjligheter till att upptäcka ny musik
som både du och dina kunder kommer att älska.

!
!
Lägg till dina spellistor.
!

För att spela era spellistor med Spotify Enterprise
lägger du enkelt till dem till genom att dra och
släppa dem i Spotify Enterprise. Spellistorna kan
sedan användas i dina kanaler av alla som har
tillgång till ditt varumärke. Gör du ändringar i
spellistorna märks det direkt på uppspelningsstället.

Det är enkelt att importera
spellistor till ditt bibliotek
med drag-and-drop.

Styr upplevelsen.
Spotify Enterprise ger dig kontroll och driftsäkerhet,
oavsett om du vill styra upplevelsen centralt eller lokalt.

Zonspecifika ljudinställningar
Välj musik lokalt på zonnivå eller spela
samma musik i alla zoner. Olika uppspelningsmiljöer har också olika
förutsättningar. Välj mellan monooch stereoljud för bästa upplevelse.

Uppspelningsregler
Ta kontroll över hur ofta en låt får
spelas. Det gör att det blir lättare att få
en bättre blandning på din musik.

Offline support
Med offline support behöver det inte
bli tyst oavsiktligt. Spotify Remote
synkar hela veckans innehåll och
spelar upp musik även om internetuppkopplingen skulle råka brytas.

Playmode
Välj mellan shuffle eller att spela
musiken i spellistans ordning.
Med slumpmässig start på en spellista behöver du inte höra samma
låt varje gång spellistan börjar spela.

Samarbeta.
Spotify Enterprise är byggt för att möta behovet hos både större och
mindre företag. Med rättighetsinställningar avgör du om en person eller
flera ska få tillgång till verktyget och på vilken nivå. Det gör det lätt att
musiklägga verksamheten, oavsett hur många ni är som hjälps åt.

1

Administrera. Få full översikt över hela verksamheten
oberoende storlek och lägg till eller ta bort ljudzoner.

2

Skapa innehåll. Skapa spellistor och uppdatera musikprofiler
direkt i Spotify: Sveriges mest älskade musiktjänst.

3

Musiklägg. Importera spellistor från Spotify och schemalägg
vilken musik som ska spela var och när.

Uppspelning på ditt sätt.
Spotify Remote är klienten som spelar upp din musik
med största möjliga driftsäkerhet och finns tillgänglig
på alla typer av plattformar. Det inbyggda offlinestödet ser till att det aldrig blir tyst i din verksamhet.

Mobil
En interaktiv spelare som
gör personalen delaktig.

Streaming Box
En enkel, underhållsfri
lösning som tar lite plats

Desktop & Display
Använd datorer och
skärmar i din butiksmiljö.

Ett exempel på hur McDonald’s integrerat
Spotify Enterprise i sin verksamhet.
Musiken spelas via en Visual Art-skärm.

En ny plattform
för marknadsföring.

Dina sociala
verktyg.

Follow
Med Spotify Follow-knappen på
din hemsida gör du det lätt för en
besökare att följa er på Spotify.
Knappen kan du lägga till i alla
digitala kanaler och den fungerar
för både datorer och mobiler.

Play
Med widgets kan du skapa och
publicera inspirerande innehåll i
era digitala kanaler. Lägg upp
spellistor i minispelare så att era
besökare snabbt kan lyssna och
sprida musiken vidare.

Ditt skyltfönster.
Profilsida.
!

Nu kan ditt varumärke äntligen flytta in på
Spotify – ett skyltfönster mot 40 miljoner
användare. Precis som i verkliga världen
fångar ett inspirerande innehåll intresset
hos förbipasserande och profilsidan blir
en helt ny marknadsföringskanal i
kundernas vardag. Följare på Spotify blir
påminda om er varje gång ni lägger upp
nytt innehåll.

!
!
Spellistor.
!

Spellistan är det nya albumet och det
mest älskade musikformatet på Spotify.
Genom att skapa spellistor kan du
förstärka dina aktiviteter och löpande
engagera din omvärld på ett helt nytt sätt.
Spellistor är innehållsmarknadsföring i sin
rätta bemärkelse.

Spotify Enterprise
Funktionsöversikt.

Spotify Enterprise Funktioner.

Innehåll och
uppspelning.

Drift och planering.

Marknadsföring.

Över 30 miljoner låtar.

•

Kartöversikt.

•

Spotify-profil.

Fler än 10 000 nya låtar läggs till varje dag.

•

Övervakning och felrapportering.

•

Publika spellistor.

•

Fler än 1 miljard spellistor tillgängliga i Spotify.

•

•

Play button. Låt dina besökare få tillgång till
musik på din webbplats.

•

Över 10 000 professionellt kurerade spellistor.

Stöd för obegränsat antal uppspelningsplatser
och ljudzoner.

•

Stöd för obegränsat antal kanaler.

•

•

Tillgång till topplistor och musiktrender.

•

Stöd för obegränsat antal spellistor.

Follow button. Gör det enkelt att följa din
Spotify-profil.

•

Obegränsat antal spellistor för dina
uppspelningsplatser.

•

Sök och filtrera på platser, ljudzoner, kanaler
och status.

•

Direkt koppling till Facebook för delning av
spellistor.

•

Smart shufffle. Uppspelning med regler som gör
att du undviker att spela samma låt, artist eller
album för ofta.

•

Schemaläggning av spellistor.

•

•

Behörighetsverktyg. Gör det lätt att samarbeta
och kontrollera åtkomst.

Bygg specialanpassade verktyg och kampanjer
med Spotifys API:er.

•

Fast låtordning.

•

•

Offline-läge som synkar hela veckans innehåll.

Stöd för flera varumärken. Sköt all musik från
samma ställe.

•

Mono/Stereo stöd.

•

Bandbreddskontroll. Gör det enkelt att bestämma
hur mycket av den tillgängliga bandbredden som
Spotify Enterprise får utnyttja.

•
•

Enheter med Spotify Remote.

Cloudcast Streaming Box
En liten enhet som lämpar
sig för installation i backoffice i anslutning till övrig
ljudutrustning.

iOS 7 för iPad
Med en iPad på disken visar
ni hela tiden vilken musik
som spelas. I appen är det
enkelt att dela en låt till
nyfikna kunder.

Windows 7
Integrera i befintlig utrustning
som kör Windows 7. Exempelvis
en kassadator eller datorn som
sköter musiken idag.

Visual Art-skärmar
Kombinera musik och
bildspel. Spotify Enterprise
kommer förinstallerat på
Visual Arts skärmar.

Installation med streaming-box

Installation med Visual Art-skärm.

Spotify Enterprise
installationstyper.
Spotify Remote behöver bara en vanlig
internetuppkoppling och ansluts sedan till ditt
högtalarsystem. Enheterna aktiveras i Spotify
Enterprise med unika koder.

Installation med iPad

Vanliga frågor.

Vad är Spotify Enterprise?

Vad är Soundtrack Your Brand?

Spotify Enterprise är en företagstjänst
som ger dig möjlighet styra och planera
musiken på era försäljningsställen. Med
samma innehåll och plattform som Spotify
för privatpersoner får du tillgång till en
helt ny plattform för marknadsföring.

Soundtrack Your Brand är delägt av Spotify
och är specialiserade på att leverera
musiklösningar anpassade för företag.

Vad är skillnaden mellan Spotify Business
och Spotify Enterprise?
Med Spotify Business kan du använda upp
till fem konton. Med Spotify Enterprise finns
ingen kontobegränsning och du kan
dessutom styra musiken centralt.
Hur köper jag Spotify Enterprise?
Spotify Enterprise går endast att köpa
genom våra auktoriserade återförsäljare.

I vilka länder finns Spotify Enterprise?
Spotify Enterprise finns i Sverige men
kommer snart att finnas på fler marknader.
Vilka musiklicenser ingår i Spotify Enterprise?
Spotify Enterprise kommer med de
mekaniska rättigheter som möjliggör för
dig som företag att framföra musiken.
Framföringsavgiften måste fortfarande
betalas till STIM beroende på butiksyta och
kundgenomströmning.

Spelar jag Spotify Enterprise på samma sätt
som Spotify Premium och Free?
Nej, mjukvaran för Spotify Enterprise är
speciellt utformad för att kunna integreras i
er befintliga IT-arkitektur. Du kan också
använda en box från någon av våra
partners. Musiken styrs då centralt.
Vem väljer musiken som spelas med
Spotify Enterprise?
Det väljer du, lika enkelt som du använder
Spotify hemma! Om ni vill, rekommenderar
vi gärna en av våra professionella partners
för framtagning av musikprofiler och
musikläggning.
Kan jag dela spellistor med våra kunder?
Som varumärke får du en specialanpassad
profil på Spotify där du kan lägga upp
spellistor som kan användas på webbsidor
och i sociala medier.

Soundtrack Your Brand är ett bolag som
är specialiserat på företagsmarknaden för
musik och är delägt av Spotify.

!

Vår idé är enkel: vi vill förändra hur digitalt
distribuerad musik används av företag och
varumärken genom förstklassig design och
innovativ teknik. Tillsammans med Spotify
skriver vi nästa kapitel i utvecklingen av
musikindustrin när vi nu tillgängliggör för
företag det som blivit en självklarhet för
vanliga konsumenter.

!
!

Kontakta oss gärna om du har frågor.
sales@soundtrackyourbrand.com

