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New Deejay Radio 93 5 UNLOCKED!
Νέες εκπομπές, νέα μουσική με καλοκαιρινή διάθεση, νέο ακουστικό ύφος και νέοι DJs.

 
Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν κανένα άλλο, και στο Deejay Radio 93 5 την περίοδο της καραντίνας δουλεύαμε σιωπηρά 

για τη χαρά της επόμενης μέρας. Αυτή ήρθε!  

Κρατώντας τις αγαπημένες, πλέον, εκπομπές «Breakfast», «Brunching» και «Kamena Vourla», προσθέσαμε τον 
«The Professor» aka Αλέξανδρος Παρίσης που έρχεται καθημερινά σε μια νέα μεσημεριανή εκπομπή για το Νetflix και το 

streaming, ενώ επεκτείναμε την διάρκεια της απογευματινής εκπομπής «On the Road» μέχρι τις 9μμ με την αγαπημένη 
Κρυσταλλία Ζησιοπούλου, και προσθέσαμε καθημερινή τη βραδινή εκπομπή «Night Life» με την DJ Grace.

  
Ο Deejay της Κύπρου ενισχύεται με τους κορυφαίους DJs του νησιού: Dj Dimitrios, Billy D, DJ Claudio, DJ Marcos, 

DJ Coxy, DJ BKAS, African Stevenson, DJ Leandro συνθέτουν το dream team του σταθμού και ανεβάζουν τα beats του 
Σαββατοκύριακου με House, RnB, Electronica,  Classic, Funky and Soul!

 
Μαζί τους τα Σαββατοκύριακα παραμένουν οι αγαπημένοι μουσικοί παραγωγοί Jimmy D με το την εναλλακτική εκπομπή 
«Eclectic Weekend», και Ελεωνόρα με την ολοκαίνουργια εκπομπή «Weekend Vibes», ενώ ο μοναδικός Pueblo Franco 

φτιάχνει πλέον, με την νέα εκπομπή, «Drinks and Beats» τα κοκτέιλ του απογεύματος. Τέλος, ο Antony 642 
ξεκινά πλέον τα σαββατοκύριακα μας με μία Classic ζωντανή εκπομπή - έκπληξη. 



ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Ο Anthony 642 
αναλαμβάνει το 
breakfast show 

του σταθμού, μαζί 
με την Bασιλική, 
παρουσιάζοντας 

ένα μοναδικό radio 
show και αλλάζο-
ντας τα δεδομένα 

στο πρωινό ξύπνημα 
της Κύπρου. Η γνώ-

ση της μουσικής, 
η φρεσκάδα, η ενέρ-

γεια του Anthony 
και η χαρακτηριστι-
κή χροιά της φωνής 
του σε συνδυασμό 

με το κορυφαίο 
playlist του Deejay 

Radio 93. 5
 είναι η νέα ραδιο-
φωνική πρόταση 
στα ερτζιανά. Τον 

ακούμε και τα 
σαββατοκύριακα 

στην εκπομπή «The 
Classics» από τις 
08:00 μέχρι τις 

10:00 με αγαπημέ-
νες επιτυχίες του 

χθες.

Η δυναμική 
Ελεωνόρα είναι 
ηθοποιός, voice 

actor και lead 
singer του band 
«The Fabulous 

Dillingers». 
Συνεργάζεται 
μόνιμα με τον 

θεατρικό πολυ-
χώρο «Εστία» στη 

Λευκωσία, ενώ 
ξεχωριστή στιγμή 
στην καριέρα της 

ήταν η υποψη-
φιότητά της για 

καλύτερη γυναι-
κεία ερμηνεία στα 

Θεατρικά
Βραβεία για την 

παράσταση «Miss 
Julia» με τον 

ΘΟΚ. Καθημερι-
νά παρουσιάζει 
το «Brunching» 

10:00 - 13:00, ενώ 
τα Σαββατοκύρια-
κα σας κρατά την 

καλύτερη συντρο-
φιά με την ολοκαί-
νουργια εκπομπή 

«Weekend 
Vibes».

Στo δυναμικό του 
Deejay Radio 93 
5 συναντά κανείς 

τον Αλέξανδρο 
Παρίση με τη νέα 

εκπομπή «The 
Professor» 
καθημερινά 

13:00-15:00. 
Αγαπημένος 

και δημοφιλής 
ηθοποιός που 
μετρά πολλές 
επιτυχίες στο 

βιογραφικό του, 
ήταν η προφανής 

επιλογή για την 
παρουσίαση της 
εκπομπής. Τον 
γνωρίσαμε από 

την ταινία «Τσίου» 
και τον αγαπήσα-
με ως Μηνά μέσα 

από την τηλεο-
πτική επιτυχία 
«Μπρούσκο», 
ενώ φέτος τον 

απολαμβάνουμε 
στους «Αχαρνείς» 

του Αριστοφάνη 
από τον ΘΟΚ. 

Ταλαντούχος 
ηθοποιός, έντονη 

παρουσία και κριτι-
κή σκέψη. Αυτά είναι 
τα τρία στοιχεία που 

κάνουν τον Πανα-
γιώτη Κυριάκου να 

ξεχωρίζει και τον 
κατατάσσουν στους 
πιο επιτυχημένους 

καλλιτέχνες της 
γενιάς του. Μας 

συστήθηκε μέσα 
από τις «Πατάτες 

Αντιναχτές» και το 
«Fakkateτους», 

ενώ τα τελευταία 4 
χρόνια τον απο-

λαμβάνουμε στην 
εκπομπή «Λούης 

Night Show». Κάθε 
μέρα τον απο-

λαμβάνουμε στην 
εκπομπή «Kamena 

Vourla» από τις 
15:00 έως τις 18:00, 
μαζί με τον Δημήτρη 

Δερματά. 

Από μικρός, o Δη-
μήτρης Δερματάς, 
λάτρευε την φύση, 
τα ζώα, την υποκρι-
τική, το ραδιόφωνο 

και γενικά του 
άρεσαν όλα αυτά 

τα… επικίνδυνα. 
Έχει σπουδάσει 

3D animation,ενώ 
αργότερα δούλευε 
σε γνωστό πολυτε-
λή κινηματογράφο 

στην Αθήνα. Το 
πάθος του για τον 

κινηματογράφο τον 
ώθησε να συμμετά-
σχει σε διαφημίσεις, 
ενώ έλαβε μέρος σε 

θεατρικά εργαστή-
ρια. Είναι πλέον 

μόνιμος κάτοικος 
Κύπρου και συντά-
κτης στο mad.com.
cy. Τα απογεύματα 

τον ακούμε στην 
εκπομπή «Kamena 

Vourla» παρέα 
με τον Παναγιώτη 

Κυριάκου.

Η ταλαντούχα 
Κρυσταλλία Ζησιο-
πούλου  απογειώνει 
καθημερινά το drive 

time του Deejay 
Radio 93. 5 με 

την εκπομπή «On 
the Road» 18:00 

– 21:00. Δημοσιο-
γράφος, παρουσιά-
στρια και producer 

assistant διαφη-
μιστικών ταινιών, η 

Κρυσταλλία είναι 
μια παρουσία που 
έχει απασχολήσει 

ευχάριστα τα τελευ-
ταία χρόνια τόσο για 
την εντυπωσιακή της 

εμφάνιση όσο και 
για τον πολύπλευρο 
χαρακτήρα της, ενώ 

φέτος τηλεοπτικά την 
απολαμβάνουμε στο 

μαγκαζίνο «DOT». 

H Βασιλική Παπαμι-
χαήλ είναι απόφοιτος 

της  Δραματικής 
Σχολής Βλαδίμηρος 
Καυκαριδης, θεωρεί-
τε μια επιτυχημένη κύ-
πρια ηθοποιός, αφού 

την έχουμε δει σε 
τηλεοπτικές σειρές 
όπως «Το Πέτρινο 

Ποτάμι», «Η Κυρά του 
Μεταξιού», «Οργή», 
«Mamma Mia», «Ο 

κόσμος να χαλάσει» 
κ.α., ενώ φέτος την 

απολαμβάνουμε στην 
κωμική σειρά «Άλλα 

λόγια θκειέ παπά». 
Πάντα την ιντρίγκαρε 
η ιδέα του ραδιοφώ-
νου! Πρωινός τύπος, 

γεμάτος χαρά και 
ζωντάνια ήρθε και 
έδεσε με ένα feel 

good πρωινό γεμάτο 
τρέλα! Το όλο σκηνι-

κό δεν σταματά να την 
μαγεύει! Οι μουσικές 
επιλογές του Deejay 

Radio 93 .5
 ταίριαξαν απόλυτα με 

την προσωπικότητα 
της. 

O Jimmy D 
είναι μουσικός 

παραγωγός 
στον Deejay 

Radio 93.5  για 
περισσότερα από 

15 χρόνια .Έχει 
λάβει μέρος σε 

μεγάλα φεστιβάλ 
όπως «Run In 

Colour», «Φέγ-
γαρος», «Φάρμα 

Projekt» και 
«Afro Banana 

festival», έχει παί-
ξει σε αρκετά bar 
του νησιού και τα 
τελευταία χρόνια 

είναι music 
curator στις 

διοργανώσεις 
Tedx Limassol 
και TEdxUnic. 

Αναλαμβάνει να 
φτιάχνει μουσικά 

τα σαββατοκύ-
ριακά μας με 
την εκπομπή 
του «Eclectic 

Weekend», κάθε 
σαββατοκύριακο 

10:00 -12:00.

Ο Pueblo Franco 
ή Ηρακλής, όπως 
είναι το πραγμα-
τικό του όνομα, 
με αρκετές και 
διαφορετικές 
επιρροές στα 

χρόνια που πέρα-
σαν αγάπησε το 

DJing στο οποίο 
είναι ενεργός 
την τελευταία 

δεκαετία. Σήμερα 
θα τον βρείτε στα 
πιο «in» μπαρ του 

νησιού και στον 
αέρα του Deejay 

Radio 93.5 και 
σερβίρει, στην 

εκπομπή «Drinks 
and Beats», τα 

καλύτερα κοκτέιλ 
του απογεύματος 

κάθε Σάββατο 
και Κυριακή από 
τις 15:00 έως τις 

17:00.



DEEJAY SETS



00:00 - 01:00 
COLOURS OF HOUSE 

ME TON DJ LEANDRO 

 08:00 - 10:00 

THE CLASSICS 

E TON ANTHONY 642 

10:00 - 12:00 

ECLECTIC WEEKEND 

ΜΕ ΤΟΝ JIMMY D 

12:00 – 13:00 

DEEJAY BEST 20 

COUNTDOWN 

13:00 - 15:00 

WEEKEND VIBES 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΩΝΟΡΑ 

15:00 - 17:00 

DRINKS AND BEATS 

ΜΕ ΤΟΝ PUEBLO FRANCO 

17:00 - 18:00 

THE NOSTALGIA HOUR

 ΜΕ ΤΟΥΣ DJ CLAUDIO ΚΑΙ DJ MARCOS 

19:00 - 21:00 

HOUSE OF HEAVEN 

ME TON DJ COXY 

 21:00 - 23:00 

TRAVELING 

ME TON DJ DIMITRIOS 

23:00 - 00:00 

ELECTRONICA AND GUESTS 

ME TON BILLY D

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
07:00 -10:00 

BREAKFAST 

ΜΕ ΤΟΝ ANTHONY 642 ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 

10:00 -13:00 

BRUNCHING 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΩΝΟΡΑ 

13:00 - 15:00 

THE PROFESSOR 

ME TON ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΡΙΣΗ 

15:00 - 18:00 

KAMENA VOURLA 

ME TON ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΡ-

ΜΑΤΑ 

18:00 - 21:00 

ON THE ROAD 

ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΥ 

21:00 - 00:00 

NIGHT LIFE 

ME THN DJ GRACE

08:00 - 10:00 

THE CLASSICS 

ME TON ANTHONY 642 

10:00 - 12:00 

ECLECTIC WEEKEND 

ΜΕ ΤΟΝ JIMMY D 

12:00 – 13:00 

DEEJAY BEST 20

COUNTDOWN 

13:00 - 15:00 

WEEKEND VIBES 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΩΝΟΡΑ 

15:00 - 17:00 

DRINKS AND BEATS 

ΜΕ ΤΟΝ PUEBLO FRANCO 

17:00 - 18:00 

THE NOSTALGIA HOUR 

ΜΕ ΤΟΥΣ DJ CLAUDIO ΚΑΙ DJ MARCOS 

19:00 - 21:00 

HOUSE OF HEAVEN 

ME TON DJ COXY 

21:00 - 23:00 

VINYL MANIA 

ΜΕ ΤΟΝ DJ BKAS 

23:00 - 00:00 

SOUND PHILOSOPHY 

ΜΕ ΤΟΝ AFRICAN STEVENSON

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

23:00 - 00:00 

SOUND PHILOSOPHY 

ΜΕ ΤΟΝ AFRICAN STEVENSON

MONO ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TIMH ANA ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ
€2 + ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΣΠΟΤ 30”
€60 + ΦΠΑ



WIZ AGENDA
Ενότητα που παρουσιάζει τις κύριες εκδηλώσεις 
της ημέρας καθώς και του σαββατοκύριακου και 

προτείνει στους ακροατές χώρους, φαγητά και τρόπους 
ψυχαγωγίας.

WEATHER NEWS
Παρουσίαση και πρόβλεψη για τις καιρικές συνθήκες 

της ημέρας.

Η ΩΡΑ ΣΤΟΝ DEEJAY
Ενότητα με τη σήμανση της ώρας στο μισάωρο και 

ακριβώς (μονές και ζυγές).

SHAZAM CHARTS
Ενότητα που παρουσιάζει τα πιο πολυψαγμένα charts 

στον κόσμο.

ΕΝΘΕΤΑ / ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΤΟ FEEL GOOD ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Ενότητα που παρουσιάζει το αγαπημένο τραγούδι της 

εβδομάδας των ακροατών.

GOOD NEWS ΣΤΟΝ DEEJAY RADIO 93 5
Ενότητα που παρουσιάζει καθημερινά μια θετική 

είδηση από τον κόσμο 

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Ένθετο το οποίο μάς ταξιδεύει στην ιστορία της 

μουσικής.

TOP 3
Τα 3 δημοφιλέστερα κομμάτια της εβδομάδας.



>Δίωρη ζωντανή μετάδοση ΟΝ AIR από τον χώρο της δικής σας επιλογής, με 2 ραδιοφωνικούς παραγωγούς, 

εκπλήξεις και φυσικά την καλύτερη feel μουσική από τον  DEEJAY RADIO 93 5. 

>Ζωντανές αναφορές από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς κατά τη διάρκεια των εκπομπών τους, 

(μια εβδομάδα πριν την εκδήλωση)

>Έντονη προβολή του live link από το Facebook του σταθμού (10 ημέρες πριν) 

>Facebook post & check in @deejay93.5 κατά τη διάρκεια του event με φωτογραφία που θα δημοσιεύσουμε και hashtag. 

>Παραγωγή trailer για προβολή live link.

>70 ραδιοφωνικά trailer 30’’ ανά live link ( 7 τρέιλερ / ημέρα για 10 ημέρες ) 

>Παραγωγή και μετάδοση viral video από το adstore με δυνατότητα απήχησης σε εως 200k χρήστες.

>Προβολή μέσω της ιστοσελίδας του ραδιοφώνου  για μία εβδομάδα πριν από το live link. 

>Το live link θα καλυφθεί από κάμερα με παραγωγή video, το οποίο θα τρέξει στα social media μας 

και θα σας παραχωρείται με το τέλος του event, αξίας €1.000.

DEEJAY RADIO 93 5 LIVE LINK



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ







ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΕΝΘΕΤΩΝ


