
Royalty Free Music 

As heard in & trusted by: 

All rights reserved – RFM Network CY LTD 

 

https://rfm.network 



ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η RFM NETWORK; 

Copyright  © RFM NETWORK CY LTD 

Η Royalty Free Music Network με ςυντομία RFM NETWORK είναι θ μεγαλφτερθ 

Α.Ο.Δ ςτθν Κυπριακι Δθμοκρατία από το 2017 και από τθν 1 Απριλίου του 

2020 ζχει επεκτακεί και ςτθν Ελλάδα.   

 

Σκοπόσ τθσ είναι θ παροχι  ολοκλθρωμζνθσ λφςθσ για επιχειριςεισ που βάηουν 

Royalty Free Music ) μουςικι που δεν υπόκειται ςε υποχρεωτικι ςυλλογικι 

διαχείριςθ από τουσ ΟΣΔ, απαλλάςςοντασ τισ από τθν υποχρζωςθ καταβολισ 

δικαιωμάτων ςτουσ ΟΣΔ  Κφπροσ (PRS, GRAMMO & CNR) Ελλάδα (ΕΔΕΜ, GEA 

& Αυτοδιαχείριςθ)   

 

Βάηουμε τθν κατάλλθλθ μουςικι ςε κάκε χώρο εξοικονομώντασ μζχρι και 70% 

ςτουσ πελάτεσ μασ ςτουσ οποίουσ παρζχουμε Certificate License of Use. 
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ΤΠΗΡΕΙΕ 

Μουςικι για μικρά ι μεγάλα καταςτιματα και εμπορικοφσ χώρουσ.    

Ξενοδοχεία.  

Καταςτιματα.  

Εςτίαςθ.   

Μεγάλα Mall & Αεροδρόμια.  

Εκκεςιακοί χώροι. 

Γυμναςτιρια,Spa, Κομμωτιρια & Ινςτιτοφτα Αιςκθτικισ. 

Χώρουσ αναμονισ.    

 

35 κατθγορίεσ μουςικισ ςωςτά επιλεγμζνθσ από επαγγελματίεσ Play List Makers. 

Ρλατφόρμα www.rfm.network με πρόςβαςθ 24/7/365 ςε 45+ Θεματικά Web 

Radios με κακθμερινό Play List περιλαμβανομζνων και 2 καναλιών ελλθνικισ 

μουςικισ κανάλι με Live Dj Shows και Christmas Radio.  

(Σφντομα κα ζχουμε τθν ζναρξθ  ραδιοφώνου με Ζωντανζσ Εκπομπζσ και 

Ειδιςεισ.   

 Δθμιουργία in store radios για όλεσ τισ υπεραγορζσ ι τα καταςτιματα τθσ 

αλυςίδασ ςασ με μουςικι φτιαγμζνθ για τισ ανάγκεσ ςασ με απίςτευτεσ 

δυνατότθτεσ.  
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Γιαηί η RFM είναι η μεγαλύηερη 

εηαιρεία ζηο είδος ηης ζηην Κύπρο; 

1.  500.000 Μουςικά ζργα μζςα από 35 Κατθγορίεσ. 

2. 45 + Web Radios με απρόςκοπτθ πρόςβαςθ 24/7/365.  

3. 2  κανάλια Ελλθνικισ Μουςικισ και  2 κανάλια με Live Dj Shows!. 

4. Επιλογι τθσ κατάλλθλθσ μουςικισ από Play List Makers. 

5. Σθμαντικι Εξοικονόμθςθ ςε ςχζςθ με τουσ ΟΣΔ.  

6. Άδεια / Certificate - License of use.  

7. Γραπτι Εγγφθςθ : Νόμιμο ςυμβόλαιο - επιβεβαίωςθσ ότι θ μουςικι τθσ 

RFM δεν εμπίπτει ςτθν αρμοδιότθτα / διαχείριςθ των Οργανιςμών 

Συλλογικισ και κατάκεςθσ υπζρ του πελάτθ ςε κάκε νόμιμο δικαςτιριο εάν 

κάποιοσ ΟΣΔ κατακζςει αγωγι για είςπραξθ δικαιωμάτων για μουςικι που 

θ RFM εκπροςωπεί.  
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Νομικό 

  

 

H Royalty Free Music Network Cy Ltd με ζδρα τθν Κφπρο με Αρ. Μθτρώου HE387171 και εμπορικι επωνυμία 

ΕE46799 είναι εταιρεία ιδιωτικοφ δικαίου θ οποία διαχειρίηεται μουςικι (πάςθσ φφςεωσ μουςικζσ 

δθμιουργίεσ) που δεν ζχουν  Ρνευματικά, Συγγενικά ι άλλα δικαιώματα και  λειτουργεί με το κακεςτώσ που 

διζπει τθν λειτουργία των  Ανεξάρτθτων Οντοτιτων Διαχείριςθσ (ΑΟΔ) ςτθν Κυπριακι επικράτεια.  

 ΕΛΛΑΔΑ  

Σφμφωνα με τθ διάταξθ του α. 4 παρ. 7 ν. 4481/2017 οργανιςμόσ ςυλλογικισ διαχείριςθσ και ανεξάρτθτθ 

οντότθτα διαχείριςθσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ μποροφν να δραςτθριοποιοφνται 

ςτθν ελλθνικι επικράτεια, χωρίσ να απαιτείται να λάβουν άδεια λειτουργίασ από τον Υπουργό Ρολιτιςμοφ και 

Ακλθτιςμοφ, αφοφ προθγουμζνωσ γνωςτοποιιςουν τθν πρόκεςι τουσ αυτι ςτον ΟΡΙ και προςκομίςουν 

πιςτοποιθτικά εγγραφισ και αδειοδότθςθσ, από τα οποία να προκφπτει θ εγκατάςταςι τουσ ςτο κράτοσ – 

μζλοσ. 

Η Royalty Free Music Network Cy Ltd γνωςτοποίθςε τθν πρόκεςθ τθσ ςτισ 12 Φεβρουαρίου 2020 με Αρ.  

   Αν.:41217 και ζχει Νόμιμα δραςτθριοποιθκεί ςτθν Ελλθνικι επικράτεια.   
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Νομικό 
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 Η Royalty Free Music Network Cy Ltd εγγυάται επίςθσ ότι οι ςυμβαλλόμενοι δθμιουργοί / καλλιτζχνεσ δθλώνουν 
εγγράφωσ ότι :  
 
 
 

• Δεν είναι Μζλθ ςε Οργανιςμοφσ Συλλογικισ Διαχείριςθσ. 
• Δεν είναι Δικαιοφχοι ςε Οργανιςμοφσ Συλλογικισ Διαχείριςθσ. 

• Δεν ζχουν οποιαδιποτε Σφμβαςθ με Οργανιςμοφσ Συλλογικισ Διαχείριςθσ. 
• Δεν διεκδικοφν ι ζχουν μεταβιβάςει ςε Ο.Σ.Δ δικαιώματα εφλογθσ αμοιβισ.  

• Κακορίηουν ότι τα ζργα τουσ δεν υπόκεινται ςε υποχρεωτικι ςυλλογικι διαχείριςθ.  
 
 
 
Ωσ εκ τοφτου, θ  Royalty Free Music Network Cy Ltd εγγυάται ότι θ χριςθ των μουςικών ζργων που αποτελοφν 
μζροσ τθσ Μουςικισ Λίςτασ ςε κάκε ιντερνετικό ραδιόφωνο ςτθν Ρλατφόρμα - www.rfm.network από το 
παραπάνω κατάςτθμα/εμπορικό χώρο δεν υπόκειται ςτθ ςυλλογι δικαιωμάτων από οποιαδιποτε Ο.Σ.Δ. 

 



ΓΙΑΣΙ ΕΜΑ;  

500.000 + 

45+ 

Τραγοφδια ταξινομθμζνα ςε 35 κατθγορίεσ π.χ. dance, pop, work out, jazz, 

afro bit, Italian, Chinese, French Music, EDM, Ελλθνικό Ροπ και  Ελαφρολαικό.    

Απρόςκοπτθ πρόςβαςθ ςε Θεματικά αδιόφωνα με λίςτεσ φτιαγμζνεσ από 

επαγγελματίεσ παραγωγοφσ και  DJs με χριςθ radio software. Η Μόνθ Α.Ο.Δ με 

Live Dj Radio και  2 Ελλθνικά μουςικά κανάλια! 

In Store Radio with Ads 

Ρρόγραμμα τοποκζτθςθσ διαφθμίςεων για αφξθςθ των εςωτερικών 

πωλιςεων με Promotion Campaigns δίδοντασ ςασ τον ζλεγχο τθσ μουςικισ ςε 

όλα  τα καταςτιματα ςασ.  
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ΓΙΑΣΙ ΕΜΑ;  

Παραγωγές 

Δικό μας studio 

Κείμενο, εκφώνθςθ και παραγωγι του επαγγελματικοφ ςασ 

ραδιοφωνικοφ ςπότ με χαμθλό κόςτοσ. 

Η μόνη εηαιρεία με δικό ηης ζηούνηιο.  

Από ηο 2019 κάνοσμε ραδιοθωνικές παραγωγές (ζποηάκια) για 

πελάηες μας καθώς και ηα Live ηων Djs  ζσνεργαηών μας με Pop  

Dj  sets, EDM και Work Out μοσζική για γσμναζηήρια.  
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ΓΙΑΣΙ ΕΜΑ;  

Ξενοδοτεία  
Η Εταιρεία μασ ζχει αναπτφξει τεχνολογία με τθν οποία παρζχει μουςικι για 

όλουσ τουσ κοινόχρθςτουσ χώρουσ των ξενοδοχείων.  

 

Δθμιουργοφμε ιδιωτικζσ πλατφόρμεσ με τισ οποίεσ το κάκε ξενοδοχείο ι 

αλυςίδα ξενοδοχείων ελζγχει τθν μουςικι ςε όλεσ τισ ηώνεσ. 

   

   Ζχουμε ξενοδοχείο με 27 διαφορετικζσ ηώνεσ μουςικισ. 

 Εφκολθ ςτθν χριςθ με ζνα κωδικό για όλουσ τουσ χώρουσ. 

 Διαφορετικι μουςικι για κάκε ηώνθ χωρίσ επιπλζον χρεώςεισ.  

 Πμιλοσ ξενοδοχείων εξοικονομεί 35.000€ τον χρόνο! 

 Ξενοδοχείο ςτθν Αγία Νάπα εξοικονομεί 9.000€ τον χρόνο!. 

 

Αναφορικά με τα δωμάτια- ο Ξενοδόχοσ πρζπει να πάρει ανακεωρθμζνθ τιμι από  ΟΣΔ 

με προςοχι ςτο δθμοςιευμζνο τουσ αμοιβολόγιο.  
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ΓΙΑΣΙ ΕΜΑ;  

Πλαηθόρμες και για Smart Hotels  
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Μερικά In Store Radios Πελαηών μας Royalty Free Music 
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Μερικά In Store Radios  

Πελαηών μας 
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Μερικά In Store Radios 

Πελαηών μας 
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Μερικοί από ηοσς πελάηες μας  
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Διμθτρα Πρζντηα  
Διευκφντρια Ρωλιςεων Κφπρου 
Novel Tower, Γραφείο 10, Αλζξανδρου Ραναγοφλθ 1, Λάρνακα 6057 Κφπροσ.  
T.: 00357 96 088851 /  E.: rfm@rfm.network 

Μαροφλα Μαλιαχόβα 
Διευκφντρια Ρωλιςεων Ελλάδασ 
Αγ. Δθμθτρίου 153, Αγιοσ Δθμιτριοσ, Αττικι, Τ.Κ.: 17343 Ελλάδα.  
Μ.: 0030 6396-891980 / Τ.: 0030 211-4160690 / E.:  sales-gr@rfm.network 


