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Uruchomiono pierwszą na Świecie, globalną, darmową i legalną 
internetową platformę wymiany muzyki ShareTheMusic.com. 

ShareTheMusic.com jest projektem nowatorskim i unikatowym gdyż nie dystrybuuje 
muzyki, a jedynie pośredniczy między użytkownikami pragnącymi wymienić swoją 
muzykę – poprzez umożliwienie odsłuchania jej innym Internautom.  

Osoby posiadające na swoim dysku określony utwór muzyczny mogą go nadawać w 
danym momencie tylko jednemu odbiorcy, a utwór nie może być zwielokrotniany 
poprzez zapis na dysk innego użytkownika – dzięki temu respektowane są prawa 
autorów, wykonawców i producentów.  

ShareTheMusic.com jest darmowy i dostępny dla wszystkich użytkowników Internetu bez 
względu na ich położenie geograficzne – fani muzyki mogą udostępniać swoje ulubione utwory 
innym osobom na całym świecie, np. użytkownik ze Stanów Zjednoczonych może udostępnić 
piosenkę Madonny osobie z Hiszpanii, a mieszkaniec Brazylii może posłuchać Chopin’a od 
nadawcy mieszkającego w Japonii. Internauci mogą również cieszyć się muzyką The Beatles, co 
czyni ShareTheMusic.com jednym z niewielu miejsc w Sieci, które daje swoim użytkownikom 
możliwość legalnego słuchania muzyki czwórki z Liverpool’u. 

Na stronie www.sharethemusic.com użytkownicy mogą też znaleźć Randomizer – pierwsze na 
świecie One-2-One Social Radio. Jest to wielokanałowa, wąsko sprofilowana stacja radiowa, w 
której nadawcami są sami użytkownicy. Randomizer tak jak cały ShareTheMusic działa na 
zasadzie One-2-One Streaming. 

Obecnie w Randomizerze dostępnych jest kilka kanałów takich jak: Depeche Mode, Madonna, 
Metallica, U2, The Beatles, 80s Collection, Rock Classics. Liczba dostępnych kanałów będzie 
zwiększana co kilka dni wg potrzeb i zainteresowań użytkowników. 

Dodatkowo ShareTheMusic.com zawiera rozbudowany dział muzycznej społeczności, w którym 
użytkownicy mogą tworzyć własne profile, komunikować się ze sobą, wymieniać informacje na 
temat muzyki i łączyć się w grupy tematyczne. 

Internauci znajdą też na stronie www.sharethemusic.com obszerną bazę koncertów muzycznych 
z całego świata. 

ShareTheMusic.com jest serwisem globalnym i obecnie jest dostępny w 8 językach: po angielsku, 
hiszpańsku, portugalsku, francusku, niemiecku, włosku, niderlandzku oraz po polsku. Wkrótce 
zostaną udostępnione kolejne wersje językowe. 

Wymiana informacji o muzyce udostępnianej przez użytkowników odbywa się poprzez Global 
Sharing Platform – autorską aplikację do zarządzania zasobami muzycznymi. Specjalny 
algorytm, opracowany przez firmę Hicron, zapewnia o odpowiednią dystrybucję strumieni 
muzyki między nadawcą i odbiorcą dbając jednocześnie o maksymalną efektywność w obsłudze 
jak największej liczby użytkowników. 

Użytkownicy mogą się dzielić swoimi legalnymi zasobami muzycznymi, w postaci plików mp3. 

http://www.sharethemusic.com/
http://www.sharethemusic.com/


 

 

Serwis jest dostępny pod systemem operacyjnym Windows (XP, Vista) i obsługuje m.in. takie 
przeglądarki jak Internet Explorer, FireFox, Opera, Safari czy Chrome.  

W ciągu 2 miesięcy zostanie również uruchomiona wersja na komputery z systemem MacOs, a 
następnie na komputery z systemem Linux. 

Serwis jest obecnie w fazie beta. Jego pełna funkcjonalność zostanie udostępniona za 
kilka tygodni. 
 

Właścicielem serwisu jest wrocławska spółka DESH, finansowana przez kapitał prywatny, której 
Prezesem i współwłaścicielem jest Tomasz Szladowski. 

 

Adres strony: 

www.sharethemusic.com 

Informacje prasowe oraz zrzuty ekranowe: 

www.sharethemusic.com/pressroom 

 

 

Tomasz Szladowski 

tomasz.szladowski@sharethemusic.com 

www.linkedin.com/in/tomaszszladowski 
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