Największa w Polsce giełda winyli
na Audio Video Show 2019

W dniach 8-10 listopada odbędzie się największa w Polsce i druga co do
wielkości w Europie wystawa urządzeń audio i video – Audio Video Show 2019.
Jak co roku goście zobaczą znakomite rozwiązania technologiczne z dziedziny
dobrego dźwięku i obrazu, a także odwiedzą wielką strefę winyli, którą
pomieści PGE Narodowy.
Rokrocznie

organizowana

wielka
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zwiedzających, by znaleźć zarówno klasyczne wydania, jak i nowości. Można tam
spotkać kolekcjonerów czarnych krążków, a nierzadko także artystów podpisujących
swoje płyty.
Tradycyjnie zlokalizowana na PGE Narodowym strefa winyli to wiele wydawnictw
oraz największe polskie i zagraniczne sklepy z bogatą ofertą czarnych krążków.
Podczas Audio Video Show 2019 wszyscy fani dobrego brzmienia będą mieli do
wyboru kilkanaście tysięcy tytułów, z ponad trzydziestu wiodących sklepów
muzycznych z całej Polski.
Jedną z zalet strefy jest mnogość dostępnych gatunków muzycznych. Od
klasycznego rocka i muzyki alternatywnej, soulu, elektroniki, jazzu, bluesa, po world
music oraz muzykę klasyczną i eksperymentalną.
Wystawa Audio Video Show 2019 odbędzie się dniach 8-10 listopada 2019 roku na
PGE Narodowym oraz w ekskluzywnych warszawskich hotelach – Golden Tulip i
Radisson Blu Sobieski. Odwiedzający będą mieli szansę na zaopatrzenie się w
najlepsze płyty winylowe i akcesoria do odsłuchu analogów w niezwykle atrakcyjnych
cenach.

Więcej informacji na stronie www.avshow.pl.
Audio Video Show – to największa w Polsce i druga co do wielkości wystawa
sprzętu audio i video w Europie. Można na niej zobaczyć wszystkie elementy
wchodzące w skład domowych systemów audiowizualnych, jak m.in.: zestawy audio,
słuchawki, 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.
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