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Muzyka Disco Polo
http://www.discopolo24.pl

Disco Polo 24 to portal, który pomoże wam się odnaleźć w gąszczu zespołów i wykonawców, którym w duszy
gra muzyka disco. Tylko u nas znajdziecie w jednym miejscu już legendarnych twórców polskiej muzyki
tanecznej, jak i młodych artystów, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę. Współcześnie radia straciły
nieco na swoim uroku przecież ulubione piosenki można trzymać na swoim telefonie czy odtwarzaczu mp3.
Nic bardziej mylnego, bo w jaki sposób poznacie nowe utwory? Jak dowiecie się, gdzie akurat gra wasz
ulubiony zespół? Odpowiedź jest prosta słuchając radia właśnie! Możecie go słuchać zawsze i wszędzie
wystarczy Internet! Do wyboru macie ogromną ilość internetowych radiostacji, które grają wszelkie gatunki
muzyczne. Także ten, dla którego tutaj jesteście Disco Polo. Disco Polo 24 chce wam pomóc trafić do miejsc,
dla których Disco Polo to styl życia. Dlatego na naszej stronie znajdziecie ranking wokalistów, zespołów i
stacji radiowych. Miejsca w rankingu zależą wyłącznie od waszych głosów. Osobiście możecie pomóc
ulubionym artystom osiągnąć jeszcze więcej! Podzielcie się z innymi tym, co kochacie i co porywa was do
tańca. Disco Polo to muzyka, która was wciąga? Lubicie bawić się przy niej i spędzać każdą wolną chwilę
otoczeni jej rytmami? Chcecie stać się częścią świata disco i być na bieżąco zawsze i wszędzie? Disco Polo 24
już teraz wam to gwarantuje.
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