
      Η λφςθ είμαςτε εμείσ γιατί ςασ παρζχουμε και τθν μουςικι και τα 
δικαιώματα !  
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Δεν χρειάηεται να πλθρώνεισ τουσ Οργανιςμοφσ Δικαιωμάτων για 
μουςικι ςτον χϊρο ςου 
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Η RFM NETWORK CY ζχει δθμιουργιςει 11 ( ςφντομα 30) ραδιόφωνα με εξειδικευμζνθ 
μουςικι αποκλειςτικά για τισ ανάγκεσ ςασ . Δεν χρειάηεται να βάηετε εςείσ μουςικι 
που αγοράηετε  ι κατεβάηετε από το διαδίκτυο  αμφιβόλου ποιότθτασ, οφτε να βάηετε 
ραδιόφωνα με αταίριαςτθ μουςικι ι και με ανταγωνιςτικζσ για εςάσ διαφθμίςεισ ! 

 Σε αντίκεςθ με τουσ  Οργανιςμοφσ  Δικαιωμάτων  που κζλουν να ειςπράττουν από εςάσ  χωρίσ να 

ςασ παρζχουν τθν μουςικι.  

ΕΜΕΙ Α ΠΑΡΕΧΟΤΜΕ ΚΑΙ ΣΗΝ ΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΑ ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ!  

 * Είμαςτε ενάντια ςτθν πειρατεία μουςικισ και ςτθρίηουμε τθν καταβολι των νόμιμων δικαιωμάτων για τα ζργα των καλλιτεχνών όπου αυτά προβάλλονται – 
χρθςιμοποιοφνται οφείλουμε με ςεβαςμό να καταβάλουμε τθν νόμιμθ αμοιβι υπό το πλαίςιο του νόμου. Εμείσ είμαςτε μια εναλλακτικι και ολοκλθρωμζνθ 
λφςθ που περιλαμβάνει μουςικι και όλα τα δικαιώματα μαηί εξειδικευμζνα και με χαμθλότερο κόςτοσ ςυμβάλλοντασ και ςτο δθμοκρατικό δικαίωμα τθσ 
επιλογισ .  



Γιατί RFM Network ?  

1. Σασ παρζχουμε μουςικι μζςα από ζρευνα θ οποία ανεβάηει τθν αγοραςτικι διάκεςθ ςτον 
χϊρο ςασ ! 

2. Άδεια για όλα τα Καταςτιματα με Κυπριακι και Ευρωπαϊκι κάλυψθ ( Δεν κα πλθρώνεισ PRS, 
GRAMMO, CNR  ) 

3. Το οικονομικό πακζτο είναι καλφτερο (60%-80% λιγότερο κόςτοσ) και καλφτερθ οργάνωςθ.   

4. Η μουςικι είναι ςωςτά επιλεγμζνθ και δεν επαφίεται ςτθν διάκεςθ του πωλθτι θ κάποιου 
άλλου.  

5. Δεν ακοφγονται  ανταγωνιςτικζσ προςφορζσ από άλλεσ υπεραγορζσ  ι καταςτιματα ι 
υπθρεςίεσ .    

Βάηουμε ζνα ιχο ( in store Radio) για όλεσ τισ υπεραγορζσ ι τα καταςτιματα τθσ αλυςίδασ ςασ 
με μουςικι φτιαγμζνθ για τισ ανάγκεσ ςασ με απίςτευτεσ δυνατότθτεσ . Ουςιαςτικά 
δθμιουργοφμε το δικό ςασ εςωτερικό ραδιόφωνο με διαφθμίςεισ ακόμα και τθν δυνατότθτα για 
κεματικά tips, ειδιςεισ, καιρό .. και ότι άλλο κα κζλατε.   

6. Η πλατφόρμα μασ υποςτθρίηει και τθν μετάδοςθ τθλεοπτικοφ υλικοφ το οποίο δεν υπάγετε 
ςτα δικαιϊματα των οργανιςμϊν οπότε αν υπάρχει αυτι θ ευχζρεια κα ςασ επιλφςει πολλά 
προβλιματα και κόςτοσ!  



WWW.RFM-CY.COM 

Δοκίμαςε τώρα τα 11 (ςφντομα30) επαγγελματικά μασ ραδιόφωνα ςτα οποία 
κα ζχεισ πρόςβαςθ με τθν χαμθλοφ κόςτουσ ςυνδρομι.  

Για αλυςίδεσ καταςτθμάτων φτιάχνουμε το δικό ςασ ραδιοφωνικό δίκτυο με 
περιςςότερεσ δυνατότθτεσ από ζνα κανονικό ραδιόφωνο  

  



 
Σι είναι θ RFM NETWORK CY 

  
•  H RFM NETWORK CY με Αρ. Μθτρϊου ΕE46799  λειτουργεί ωσ Ανεξάρτθτθ Οντότθτα δυνάμει του άρκρου 11 του 

Νόμου 65 (1) /2017 περί Ανεξάρτθτων Οντοτιτων Διαχείριςθσ που είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτθ Κυπριακι 
Δθμοκρατία ( άρκρο 11(1)(β) του πιο πάνω Νόμου.  

 
• Ο Οργανιςμόσ μασ, με ζδρα το Λουξεμβοφργο και γραφεία ςτισ Βρυξζλλεσ, αντιπροςωπεφει και διαχειρίηεται 

μουςικι (πάςθσ φφςεωσ μουςικζσ δθμιουργίεσ ) και δεν εκχωρεί Πνευματικά, Συγγενικά ι άλλα δικαιϊματα 
διαχείριςθσ ςε κανζναν άλλο Τοπικό ι Διεκνι Οργανιςμό εκτόσ από τθν ίδια ι τον εξουςιοδοτθμζνο 
αντιπρόςωπο, δθλαδι τθν RFM NETWORK CY για Κφπρο και Ελλάδα.  

• Όλοι οι ςυμβαλλόμενοι δθμιουργοί μασ είναι 100% ανεξάρτθτοι καλλιτζχνεσ με υπογεγραμμζνεσ και 
πιςτοποιθμζνεσ ςυμβάςεισ και ΔΕΝ είναι ςυνδεδεμζνοι με Οργανιςμοφσ υλλογικών Δικαιωμάτων  ι και 
Εκδόςεων (PRO) όπωσ BMI ςτισ ΗΠΑ, SGAE ςτθν Ιςπανία, GEMA ςτθ Γερμανία, PRS ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο, 
SACEM ςτθ Γαλλία, PRS CYPRUS , GRAMMO CY , CNR , ASTERAS, Ερατώ, Απόλλων κτλ.  

  
• Επομζνωσ οι Οργανιςμοί υλλογικισ Διαχείριςθσ και άλλεσ Ανεξάρτθτεσ Οντότθτεσ  ΔΕΝ διαχειρίηονται τα 

δικαιώματα των ςυμβαλλομζνων ςτα θχογραφιματα μασ και ΔΕΝ ζχουν το δικαίωμα να ειςπράττουν ζςοδα 
από τουσ πελάτεσ μασ .    
 

• Ζχουμε 35.000 πελάτεσ ςε Ευρωπαϊκζσ και μθ χϊρεσ ςτουσ οποίουσ παρζχουμε πζραν των  300.000 
θχογραφθμάτων κακϊσ πρόςβαςθ ςε πλατφόρμα 33 κεματικών μουςικών ραδιοφωνικών ςτακμών 
εξειδικευμζνων για τισ ανάγκεσ  ςασ  αφοφ χρθςιμοποιοφνται ζρευνεσ με τεράςτιο κόςτοσ προσ όφελοσ ςασ 

         και ςίγουρα προσ όφελοσ των υπθρεςιών μασ.  
 
* Είμαςτε ενάντια ςτθν πειρατεία μουςικισ και ςτθρίηουμε τθν καταβολι των νόμιμων δικαιωμάτων για τα ζργα των καλλιτεχνϊν όπου αυτά 
προβάλλονται – χρθςιμοποιοφνται οφείλουμε με ςεβαςμό να καταβάλουμε τθν νόμιμθ αμοιβι υπό το πλαίςιο του νόμου. Εμείσ είμαςτε μια εναλλακτικι 
και ολοκλθρωμζνθ λφςθ που περιλαμβάνει μουςικι και όλα τα δικαιϊματα μαηί εξειδικευμζνα και με χαμθλότερο κόςτοσ ςυμβάλλοντασ και ςτο 
δθμοκρατικό δικαίωμα τθσ επιλογισ .  
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