
 

 

Audio Video Show 2018 – kolejny rekord pobity! 

W dniach 16-18 listopada odbędzie się 22. edycja Audio Video Show – 

największa w Polsce i druga co do wielkości w Europie wystawa sprzętu audio 

i video. Na miesiąc przed rozpoczęciem wydarzenia został pobity zeszłoroczny 

rekord liczby wystawców oraz wynajętej powierzchni. W lożach VIP PGE 

Narodowego oraz ekskluzywnych warszawskich hotelach – Golden Tulip i 

Radisson Blu Sobieski – zarezerwowano łącznie 170 sal prezentacyjnych oraz 

42 stoiska.  

W bieżącym roku rekordem jest liczba 165 wystawców. Podczas wydarzenia swoje 

stoiska będą mieli znani producenci urządzeń: LG, Panasonic, Phillips, czy Sony. 

Ponadto, na wystawie zostanie zaprezentowany sprzęt takich ekskluzywnych marek, 

jak Bang & Olufsen, Bowers & Wilkins, Marantz, czy McIntosh. Oprócz tego w salach 

PGE Narodowego będzie dostępna największa w Polsce wystawa słuchawek. 

„Cieszymy się, że przez ponad 20 lat Audio Video Show urosło do rangi drugiej 

największej imprezy tego typu w Europie i jednej z największych na świecie. Cały 

czas staramy się, aby to wydarzenie było jeszcze bardziej interesujące pod 

względem prezentowanych urządzeń oraz atrakcji. Mamy nadzieję, że każdy 

entuzjasta dobrego brzmienia i obrazu znajdzie coś dla siebie” – powiedział Adam 

Mokrzycki, organizator Audio Video Show. 

Luksusowe sale warszawskich hoteli Golden Tulip i Radisson Blu Sobieski oraz loże 

PGE Narodowego kolejny raz będą miejscem, w którym zostaną pokazane 

rozwiązania audio i video ze wszystkich półek cenowych. Odwiedzający będą mogli 

zobaczyć zarówno mobilne rozwiązania technologiczne do codziennego użytku za 

kilkaset złotych, jak i systemy audio oraz video warte nawet kilkaset tysięcy. 

Więcej informacji na stronie www.avshow.pl. 

Audio Video Show – to największe w Polsce i drugie co do wielkości targi sprzętu 

audio i video w Europie. Na targach można zobaczyć wszystkie elementy wchodzące 

w skład domowych systemów audiowizualnych, jak m.in. zestawy audio, słuchawki, 

http://www.avshow.pl/


 
telewizory i projektory. Audio Video Show to jedyne miejsce, gdzie można osobiście 

posłuchać oraz obiektywnie porównać wiele urządzeń z niemal wszystkich pułapów 

cenowych. Równolegle z prezentacją sprzętu odbywają się liczne seminaria 

poświęcone tematyce audio i video oraz koncerty. 

 

Dodatkowych informacji udziela: 

Wiktor Woźniakowski 
Wiktor.wozniakowski@digitalopengroup.pl 
+48 730 840 300 

 

 
 

 

mailto:Wiktor.wozniakowski@digitalopengroup.pl

