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W sobotę, 10 marca MediaMarkt i Radio Radom.pl zapraszają do centrum handlowego M1 w Radomiu na giełdę płyt
winylowych. Fani analogowego brzmienia będą mogli wybierać spośród kilkunastu tysięcy tytułów, odsłuchać je na
profesjonalnym sprzęcie i skorzystać z fachowych porad na temat urządzeń audio.

Pomimo upływu lat i coraz nowszych cyfrowych nośników audio, płyty winylowe zyskują na popularności. Magia
czarnego krążka ujmuje coraz więcej fanów muzyki, doceniających oryginalne brzmienie, pozbawione cyfrowej
obróbki. Sprzedaż winyli rośnie, a kolekcjonerzy szukają nie tylko nowych albumów, ale też kultowych, klasycznych
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tytułów największych artystów.
Idąc za tym trendem MediaMarkt wspólnie z Radiem Radom.pl organizują Radomską Giełdę Winyli. – Rosnąca
popularność płyt winylowych to zjawisko, które obserwujemy od kilku lat. MediaMarkt dba o to, aby w asortymencie
sklepu znajdowały się tytuły poszukiwane przez naszych klientów. Równocześnie oferujemy wysokiej jakości sprzęt
audio. – mówi Daniel Wojtysiak, Dyrektor Sklepu MediaMarkt w Radomiu. – Dlatego z entuzjazmem
zaangażowaliśmy się w zorganizowanie wyjątkowego wydarzenia dla fanów analogowego brzmienia.
W sobotę, 10 marca w godz. 11 – 17 pasaż Centrum Handlowego M1 przed sklepem MediaMarkt zapełni się tysiącami
płyt różnych gatunków muzycznych. Wśród wystawców znajdą się m.in. Antykwariat Tamka, Black Market, Janus
Vinyl Records, Muzyka Miasta, Płyty Gramofonowe plytygramofonowe.pl, Sklep Muzyczny HIT, Trzaski.pl, Winyl
Market, Sklep Music Fan oraz firma NOMOS Audio Vintage, która zaprezentuje także unikalne zestawy sprzętu audio
vintage. Organizatorzy zapraszają również indywidulanych kolekcjonerów, którzy będą mogli sprzedawać i wymieniać
swoje zbiory. Wstęp na imprezę jest bezpłatny zarówno dla wystawców, jak i odwiedzających.
Na giełdzie będzie można również kupić gramofony w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Wystawcy zapewnią
profesjonalny sprzęt do odłuchu płyt winylowych. Osoby planujące zakup nowych urządzeń będą mogły skorzystać z
porad ekspertów jak wybrać lub rozbudować sprzęt audio. Organizatorzy zapraszają również na pokaz profesjonalnej
kalibracji gramofonu. O muzyczną oprawę imprezy zadbają Dj’e, grający na żywo muzykę z winyli: Gofer - Płyty
Gramofonowe plytygramofonowe.pl, Winylobranie Qb - Black Market, Personel Risky - Winyl Market, Record Store
Day Warsaw.
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