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Giełda Winyli na stałe wpisała się w kalendarz popularnych wydarzeń w Radomiu. MediaMarkt i Radio Radom.pl
zapraszają miłośników czarnego krążka na kolejną edycję imprezy, która odbędzie się w sobotę, 16 marca w Centrum
Handlowym M1. Na odwiedzających będą czekały tysiące tytułów, profesjonalny sprzęt do odsłuchu i wyjątkowe
atrakcje.

Powiększa się grono fanów płyt analogowych. Potwierdza to rosnąca liczba uczestników cyklicznej imprezy Radomska
Giełda Winyli. 16 marca od godziny 11.00 swoją bogatą ofertę zaprezentują kolekcjonerzy i antykwariaty z całej
Polski, m.in. Vinyl Records z Kielc, Sklep Muzyczny Hit z Pabianic, Frankenstein Vinyl ze Śląska, Music Fan z
Warszawy, Muzyka na Okrągło z Poznania, Listopad 51 ze Śląska, Muzyka Miasta Warszawa. Odwiedzający mogą
spodziewać się także atrakcyjnych promocji płyt winylowych i sprzętu audio w sklepie MediaMarkt w radomskim
centrum handlowym M1.
Cieszymy się, że Radomska Giełda Winyli zyskuje coraz większą popularność. Zapraszamy miłośników analogowego
brzmienia do udziału w wydarzeniu. W tym dniu warto odwiedzić radomski MediaMarkt i skorzystać z promocyjnej
oferty na szeroki asortyment płyt winylowych. - mówi Daniel Wojtysiak, dyrektor sklepu MediaMarkt w Radomiu.
Na radomskiej giełdzie ponownie zagości krakowska manufaktura HAIKU Audio – ceniony producent wzmacniaczy
lampowych, hybrydowych, tranzystorowych i końcówek mocy. Wśród prezentowanych modeli znajdziemy Origami
6550 SE, SOL II, SOL I. Atrakcją będzie premierowy pokaz najnowszego produktu od Haiku Audio – najnowszego
lampowego wzmacniacza SELENE EL34 A. Z kolei firma NOMOS, specjalizująca się w sprzęcie vintage, pokaże
odrestaurowane gramofony z lat 70. i 80. takich marek jak Dual, Pioneer, Denon. Po raz pierwszy na giełdzie
zobaczymy stoisko firmy CNT Audio, oficjalnego dystrybutora marki Ortofon w Polsce.
Gościem specjalnym Radomskiej Giełdy Winyli będzie gwiazda polskiego rocka - Krzysztof Jary Jaryczewski z
zespołu Jary Oddział Zamknięty. Fani będą mieli okazję zdobyć autograf artysty.
Wydarzeniu będzie towarzyszyły pokazy baristów i deustacja kawy. Miłośnicy małej czarnej będą mogli posłuchać
prelekcji na temat kawy i ekspresów do kawy.
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