
 

                                                     

 

Przemyslaw Kokociński (współzałożyciel i  prezes TAGA Harmony)  wywiad w hiszpańskim HIFI live (05-2018) 
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Jak to się wszystko dla Pana zaczęło? 

Muzyka zawsze była ważną częścią mojego życia i była obecna w domu odkąd sięgam pamięcią.  

We wczesnych latach 90tych wspólnie z bratem zajmowaliśmy się sprzedażą i serwisem nowych i 

używanych urządzeń audio. Wtedy dołączył do nas Richard z Niemiec, aby pomóc nam w projektowaniu i 

budowaniu własnych produktów – to był rok 1996. 

Na początku nie mieliśmy wyraźnego pomysłu na nazwę marki czy jej przyszłość. Pierwsze prototypy 

zespołów głośnikowych zostały zbudowane 2 lata później – bez nazwy modelu czy marki. Sprzedaliśmy je 

przyjaciołom i audiofilom, którzy byli wówczas klientami naszych sklepów w Warszawie. 

 

Kto Pana najbardziej zainspirował i miał na Pana największy wpływ? 

Mieliśmy różne okresy w naszej profesjonalnej karierze. Był czas, gdy byliśmy pod wrażeniem 

amerykańskiego stylu dźwięku z silnym i niskim basem i naciskiem na średnie rejestry. 

Potem nastąpiła era fascynacji niemiecką szkołą dźwiękową i skupiliśmy się na detalicznych i bogatych 

tonach wysokich z szybkim, krótkim i dobrze kontrolowanym basem. 

Wszystkie te doświadczenia wykuły nasz własny styl, który jest niejako kombinacją wszystkiego co 

najlepsze w audio. 

Nasze produkty są projektowane tak, aby sprawowały się dobrze we wszystkich gatunkach muzycznych – 

wierzymy, że muzyka to uniwersalny przekaz i najgorszą rzeczą jest tworzenie produktów, które są 

ograniczone do pewnego rodzaju muzyki. 

 

Jaki był pierwszy projekt Waszej firmy? 

Była to kolumna podstawkowa bez nazwy modelu. Była to prosta konstrukcja, oparta o mocno 

zmodyfikowane przez nas przetworniki marki, której nie chcę wymieniać, i oczywiście o zwrotnicę, którą 

sami zbudowaliśmy. 

Mówiąc szczerze nawet nie posiadamy żadnych próbek czy zdjęć pierwszych produktów. W tamtym czasie 

traktowaliśmy to jako swojego rodzaju doświadczenie, które przynosiło nam mnóstwo radości i pomagało 

zrozumieć co tak naprawdę chcemy robić w przyszłości. 

 

Macie dużo linii produktów (kolumny, elektronika, kable). Która linia sprzedaje się najlepiej?  

Jeżeli chodzi o kolumny domowe mamy 2 serie, które są naszymi bestsellerami: Platinum v.2 i Audio-Video. 

Według nas zespoły głośnikowe serii Audio-Video oferują najlepszy stosunek wartości do ceny i 

sprzedajemy je w wielu różnych kanałach. 



 

Platinum v.2 jest wyjątkową serią w kategorii premium i została ostatnio zastąpiona wersją v.3, która 

naszym zdaniem będzie hitem sprzedaży w topowej kategorii w najbliższych latach. 

Zanotowaliśmy też olbrzymi wzrost sprzedaży Elektroniki, zatem zobaczycie Państwo coraz więcej 

komponentów w naszej ofercie. 

Warto też wspomnieć o produktach z kategorii Instalacyjnej, której sprzedaż dynamicznie się rozwija. 

 

Co wyróżnia produkty Taga Harmony? 

Ludzie, którzy za nimi stoją! Nie staramy się budować produktów, żeby ścigać główny nurt, lecz tworzyć 

urządzenia, które osobiście lubimy jeżeli chodzi o ich jakość dźwięku. 

Myślę, że nasi klienci czują, że są to produkty tworzone dla ludzi przez ludzi. Dlatego zawsze skupiamy się 

głównie na intensywnych testach odsłuchowych i korektach dźwięku, raczej niż na kreowaniu 

perfekcyjnych specyfikacji na papierze, ponieważ muzyka i generalnie dźwięk to są emocje, uczucia i pasja. 

 

Czy myśli Pan, że dźwięk komponentów lampowych będzie dalej odróżniał się od urządzeń opartych o 

tranzystory? 

Naszym zdaniem wzmacniacze lampowe i hybrydowe stanowią niszę, która daje firmom jak nasza 

możliwość budowy świetnych produktów. Mówiąc szczerze jest na rynku całkiem sporo dobrych 

wzmacniaczy tranzystorowych – czujemy, że nie jest to miejsce dla nas, chociaż posiadamy w ofercie 

produktów Instalacyjnych kilka całkiem dobrych wzmacniaczy tego typu. 

Myślę, ze będziemy dalej podążać wybraną drogą. 

 

Jaka jest Pana ulubiona lampa próźniowa i dlaczego? 

Osobiście lubię KT88 z uwagi na jej uniwersalność i możliwości dźwiękowe. Oczywiście wszystko zależy od 

aplikacji. 

 

Czy jest jakaś firma, do której czujecie specjalną słabość? 

Przed nami jest wiele nauki i zawsze jesteśmy otwarci na sugestie od naszych klientów i partnerów. Nie 

boimy się żadnych wyzwań. 

 

Czy jest Pan optymistyczny jeżeli chodzi o przyszłość hi-fi? 

Jest to bardzo gorący temat w branży audio. W erze smartfonów i przenośnych urządzeń audio wydaje się, 

że młodzi ludzie nie są zainteresowani urządzeniami hi-fi w takim stopniu jak nasze pokolenie. Dlatego 

musimy pokazywać im różnice pomiędzy sprzętem mobilnym a komponentowymi urządzeniami audio. W 

pewnym sensie uczyć ich jak należy słuchać. Robimy to chociażby poprzez organizację pokazów np.  

wspólnie z ambasadorem marki Hirkiem Wroną – takie prezentacje nie odbywają się w regularnych 

kanałach audio ale są adresowane do „normalnych” ludzi, mam tutaj na myśli nie do audiofilów (np. w 

trakcie różnego rodzaju konferencji itp.). 

 

Co Pan sądzi o ogólnym odrodzeniu dźwięku analogowego? 

Sądzę, że bardzo dobry trend i daje on nowe możliwości dla naszej firmy. 

 

Myśli Pan, że dźwięk analogowy ma przewagę and cyfrowym? 

Uważam, że niezależnie od tego jaki sprzęt używamy (cyfrowy czy analogowy), jeżeli lubimy jego dźwięk to 

nie ma to znaczenia. Jeżeli końcowy rezultat sprawia, że jesteśmy szczęśliwi i zadowoleni to nie 

powinnyśmy przejmować się tym jak to zostało osiągnięte. 

 

Proszę nam powiedzieć jakie komponenty są w Pana prywatnym systemie audio? 

Oczywiście TAGA Harmony! Mam parę podstawkowych kolumn Diamond B-60 (zmodyfikowane dla mnie 

� ), napędzanych wzmacniaczem lampowym TTA-1000 (Tung-Sol KT120).  

Wykorzystuję też nasz najnowszy przetwornik cyfrowo-analogowy DA-300 v.3, który podpięty jest pod 



komputer, oraz gramofon Technics SL-1210. Aktualnie nie używam odtwarzacza CD w głównym systemie. 

 

 

 

Jak ważnym jest udział w najważniejszych targach branży audio? 

Ważne jest aby spotykać się z prawdziwymi konsumentami, użytkownikami i partnerami w celu wymiany 

doświadczeń i słuchać ich uwag. Zatem myślę, że to bardzo ważne, żeby uczestniczyć w takich imprezach, 

lecz jeżeli chodzi o poważne odsłuchy, nie są to dobre miejsca. 

 

Jakie są plany Taga Harmony na przyszłość? 

Planujemy umocnić naszą pozycję w kategorii Elektroniki – wprowadzamy podstawowy model w pełni 

lampowego wzmacniacza jak również super mocną hybrydę oraz oczywiście pracujemy nad modyfikacjami 

aktualnej linii produktów. 

W ciągu 2 lat będziemy zmieniać naszą high-endową serię Platinum SE i modernizować Platinum SLIM. 

Oczywiście mamy na stole dużo więcej projektów, które będzie stopniowo wprowadzać. 

Warto śledzić na bieżąco co się dzieje w TAGA Harmony! 
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