
 
„Miliony winyli na Audio Video Show” 

 

Warszawa, 13.10.2017 – Podczas trwania największych w Polsce targów sprzętu 

audio-video - Audio Video Show – odwiedzający w dniach 17-19 listopada będą mieli 

niepowtarzalną możliwość nabycia najlepszych płyt winylowych w niezwykle 

atrakcyjnych cenach. Wszystko za sprawą największej strefy winylowej w Polsce, 

która rozciągnie się na dwa obiekty – stadion PGE Narodowy oraz hotel Radisson Blu 

Sobieski. 

 
W czasie targów stoiska z czarnymi pytami znajdą się w salach warszawskiego hotelu 

Radisson Blu Sobieski i stadionu PGE Narodowy. Melomani i fani dobrego dźwięku będą 

mieli do wyboru kilkanaście tysięcy tytułów, z oferty ponad trzydziestu czołowych sklepów 

płytowych z całej Polski. Dodatkowym atutem strefy jest szeroki przekrój dostępnej muzyki: 

od klasycznego rocka i muzyki alternatywnej, soulu, elektroniki, nowego i klasycznego jazzu, 

po world music i muzykę eksperymentalną. 

"Płyty analogowe to mini dzieła sztuki, które sprzyjają koncentracji na tym, co za chwilę ukoi 

nasz słuch. Nawet trzask winyla to analogowa, przyjazna uchu pieszczota, jakże inna od 

cyfrowej martwej ciszy. Słuchanie muzyki nie tylko łagodzi obyczaje - słuchajmy płyt 

winylowych, z ich duszą, historią, trzaskami - to czyi nas lepszymi.” - powiedział Piotr Metz, 

szef muzyczny Trójki, który podczas Audio Video Show od lat prowadzi autorskie spotkania z 

muzyką.  

„Sprzęt audio to tylko narzędzie do odtwarzania muzyki. Od wielu lat staramy się, aby targi 

były także doskonałą okazją do wzbogacenia domowej płytoteki, dlatego stale 

rozbudowujemy naszą strefę płytową. W swoim obecnym kształcie, jest to prawdopodobnie 

największa giełda płytowa w Polsce.” – podsumował Adam Mokrzycki. 

Patronem tegorocznej Wielkiej Strefy Winylowej jest popularny magazyn Highfidelity.pl. 

 

http://www.highfidelity.pl/


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

video w Europie. Na targach można 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 praktycznie wszystkich pułapów cenowych. 

Równolegle z prezentacją sprzętu odbywają się liczne seminaria poświęcone tematyce 

audio-video oraz koncerty. Tegoroczna impreza odbędzie się w Warszawie w dniach 17-19 

listopada na stadionie PGE Narodowym oraz w hotelach Golden Tulip i Radisson Blu 

Sobieski.  
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