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Zbli¿a siê pierwsza w 2018 roku edycja organizowanej od 14 lat ³ódzkiej gie³dy kolekcjonerskiej.
Najbli¿sze spotkanie mi³oœników staroci, kolekcjonerów, hobbystów i zbieraczy odbêdzie siê 24 i 25 marca

w ³ódzkie Hali Expo przy al. Politechniki 4. Swoje stoiska zaprezentuj¹ zarówno indywidualni
kolekcjonerzy, jak równie¿ antykwariaty, domy aukcyjne, dystrybutorzy sprzêtu kolekcjonerskiego. Du¿a czêœæ gie³dy bêdzie

skierowana do mi³oœników numizmatyki, kolekcjonerów pocztówek i fotografii. Nie zabraknie ró¿norodnych bibelotów, porcelany,
przedmiotów ze srebra, platerów, lamp, bi¿uterii, zegarów i zegarków, obrazów, rzeŸb oraz mebli. Pojawi¹ siê osoby zajmuj¹ce siê
genealogi¹ i heraldyk¹. Sprzedawane bêd¹ akcesoria i sprzêt dla kolekcjonerów  - katalogi, klasery, pude³ka, kasety, gablotki, itp.

Na miejscu bêdzie mo¿na skorzystaæ z bezp³atnych konsultacji w zakresie numizmatyki i zabytkowych przedmiotów.
£ódzka gie³da jest jedn¹ z niewielu w Polsce, która w odró¿nieniu od plenerowych jarmarków, odbywa siê pod dachem.

Pozwala to na prezentowanie w bezpieczny sposób cennych eksponatów, daje komfort wystawcom i zwiedzaj¹cym.
Chcemy, aby £ódŸ, dziêki swojemu - centralnemu po³o¿eniu, dobremu zapleczu wystawowemu i organizowanym przez nas

imprezom: Gie³da Rzeczy Dawnych i Osobliwoœci, Moto Weteran Bazar by³a kolekcjonersk¹ stolic¹ Polski.

Wszystkich zwiedzaj¹cych zapraszamy w sobotê 24 marca w godz. 10.00-17.00, w niedzielê 25 marca w godz. 10.00-15.30.
Bilet wstêpu normalny 10z³, ulgowy 7z³ (dla uczniów, emerytów i rencistów).
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