
Gwiazdorskie Walentynki od TIDAL  

Jaką muzykę na Walentynki proponuje Kwiat Jabłoni, Sarsa, Kayah, Krzysztof Zalewski czy Szczyl? Od 

dzisiaj serwis TIDAL publikuje playlisty dla zakochanych, stworzone przez gwiazdy muzyki. 

Rekomendacje muzycznych idoli pomogą w stworzeniu idealnego nastroju w Walentynki. TIDAL 

wydłużył również czas trwania superpromocji - 3 miesiące za 1 zł pakietu HiFi lub 3 miesiące za 2 

złote pakietu HiFi Plus.  

Właściwy nastrój, odpowiednie miejsce, ciekawe rozmowy… aby Walentynkowa randka była udana, 

trzeba zadbać o kilka elementów. W zbudowaniu odpowiedniego klimatu przychodzą z pomocą m.in. 

Kayah, Justyna Steczkowska, Krzysztof Zalewski, Kwiat Jabłoni, Szczyl oraz Julia Wieniawa. Od dzisiaj w 

serwisie TIDAL dostępne będą playlisty związane ze świętem zakochanych, przygotowane osobiście 

przez czołowych polskich artystów.  

Jeśli nie zamierzasz randkować w Walentynki, sprawdź co przygotowały m.in. Zalia, Lanberry czy 

Klaudia Szafrańska, pod hasłem „Anti-love”. Możesz też po prostu poznać gust muzyczny i ulubione 

kawałki o miłości Twojego muzycznego idola.  

Posłuchaj walentynkowych playlist:  

• Playlista Kayah  

• Playlista Sarsa  

• Playlista Szczyl   

• Playlista Kortez 

• Playlista Malik Montana  

 
Wśród artystów, którzy osobiście przygotowali Walentynkowe playlisty znaleźli się m.in.: Justyna 

Steczkowska, Kortez, Sarsa, Krzysztof Zalewski, Kayah, Patrycja Markowska, Zalia, Lanberry, Kwiat 

Jabłoni, Klaudia Szafrańska, Stashka, Karolina Stanisławczyk, Julia Rocka, Janek Szynal, Szczyl, Tokio 

Hotel, Martin Lange, Rita Pax, Michał Szczygieł, Jakub Skorupa, Arek Kłusowski.  

Dodatkowo wydłużona została wyjątkowa oferta promocyjna TIDAL, dzięki której nowi użytkownicy 

zyskają 3-miesięczny dostęp do pakietu TIDAL HiFi za 1 zł lub TIDAL HiFi Plus za 2 zł. Subskrybenci HiFi 

Plus mają też możliwość bezpośredniego wsparcia swoich ulubionych artystów czy twórców 

podcastów, poprzez przekazanie im części kwoty z ich subskrypcji. Pod koniec każdego miesiąca, 10% 

z wartości ponoszonych opłat przekazywane jest na konto twórcy, którego słuchaliśmy najczęściej.  

Sprawdź ofertę specjalną: https://bit.ly/Tidal2022 

 

Kontakt dla mediów  

Michał Łoniewski  

2koma7 

T: 508489387 

M: m.loniewski@2koma7.pl  

 

O TIDAL 

TIDAL to współprowadzona przez artystów globalna platforma muzyczno-rozrywkowa, która ma na celu 

stworzenie zrównoważonego, zorientowanego na artystę i fanów modelu biznesowego dla branży muzycznej. 
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Dzięki innowacyjnym funkcjom, takim jak bezpośrednie płatności dla artystów, TIDAL umożliwia artystom 

przedefiniowanie ich miejsca w branży muzycznej. Dostępna w 61 krajach usługa zawiera w swoim katalogu 

ponad 80 milionów utworów i 350 000 wysokiej jakości filmów, a także oryginalne serie wideo, podcasty, tysiące 

starannie wyselekcjonowanych playlist i odkrywanie wykonawców za pośrednictwem TIDAL Rising. TIDAL jest 

dostępny w poziomach HiFi i HiFi Plus, a członkostwo HiFi Plus oferuje dostęp takich funkcji audio jak Master 

Quality Authenticated (MQA), Dolby Atmos i Sony 360 Reality Audio. 

 


