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Lubicie taniec, dobrą zabawę i imprezowanie do białego rana? My także. Dlatego, wyłącznie z myślą o was
młodych ludziach ciągle szukających nowych sposobów na wyrażenie siebie stworzyliśmy listę najlepszych
stacji radiowych oraz zespołów, wykonujących muzykę Disco Polo. 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. Oprócz zespołów, specjalnie dla was, na bieżąco wyszukujemy
internetowe (choć nie tylko) stacje radiowe grające wasze ulubione utwory. Niektóre z radiostacji w całości
poświęcone są muzyce Disco Polo, niektóre posiadają osobny kanał grający hity disco. Nieważne, które radio
dziś wybierzecie przecież każde gra najlepszą muzykę pod słońcem! 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. Pamiętajcie, że możecie także podejrzeć, którego radia akurat teraz słuchają inni. Statystyki
słuchalności znajdziecie pod każdym opisem radiostacji. Chcemy, by elektryzujące kolory strony Disco Polo
24 dodały wam energii i sprawiły, że zechcecie tańczyć! 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. Zapraszamy do dobrej
zabawy! Disco Polo 24
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