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Spotify t'ajudarà a partir d'ara a lligar
a Tinder
Un acord entre ambdues xarxes socials permetrà trobar parella a través dels
gustos musicals | L'estratègia pretén atraure nous usuaris a l'"app" de música i
farà que Tinder depengui menys de Facebook
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=f49Z0ZPBaWA
L'èxit de Tinder, l'aplicació per lligar més famosa del món, s'explica per la seva senzillesa. Amb sis
fotos i un missatge breu que fa de biografia, l'usuari ha de decidir si li agrada l'altra persona o no.
Si el seu dit llisca a l'esquerra, s'acaba la història. Si gira a la dreta, li estarà donant una oportunitat
a l'amor. Si tots dos s'agraden, es produeix un match i poden començar a parlar. Un mecanisme
simple, però pobre.
I és que, fins ara, els usuaris dipositaven totes les seves esperances en sortir afavorits als selfies
o escriure una frase prou enginyosa. A partir d'ara, l'afinitat musical també serà un factor a tenir
en compte a l'hora de trobar la mitja taronja. Tinder ha anunciat aquesta setmana un acord amb
Spotify (http://blog.gotinder.com/tinder-is-swiping-up-the-volume-with-spotify/) que permetrà
incloure una selecció de les cançons preferides al perfil que, a més, es podran escoltar en
streaming. A més, l'app també indicarà quins grups o cantants els agraden a tots dos i si són
compatibles musicalment.
El nou servei, anomenat Tinder Anthem, ja està en marxa als 59 mercats en els quals Spotify està
present. Un dels reptes que presenta és el de la seguretat. Fa unes setmanes, dos catalans van
trobar un error de seguretat a Tinder que permetia localitzar de forma exacta la persona amb qui
s'havia fet match
(http://www.naciodigital.cat/noticia/114947/dos/catalans/troben/error/tinder/permet/localitzar/usuari
s) . De moment, es desconeix amb detall la informació que es creuaran Spotify i Tinder però no hi
hagut cap canvi a les condicions de privacitat.
La jugada, però, pot ajudar a Tinder a no dependre tant de Facebook, la companyia amb qui
sempre ha estat estretament vinculat. També és un bon punt per Spotify, que pot veure com
augmenta la seva popularitat. El servei de música en streaming ja va oferir aquest servei a una
aplicació similar, Bumble https://bumble.com/)
(
, on són les dones qui donen sempre el primer pas.
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