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Cartoon Network najchtniej ogldanym kanaem dla dzieci w wakacje
Warszawa, 9 wrzenia 2014: Cartoon Network kolejny raz zaj pierwsze miejsce w rankingu
ogldalnoci kanaw dla dzieci. W sierpniu w grupie widzw w wieku 4-15, ktrzy posiadaj dostp
do telewizji kablowej i/lub satelitarnej, udzia stacji wynis 7,5% [1].
Cartoon Network by najchtniej ogldanym kanaem dla dzieci w wakacje. Zarwno w lipcu jak i sierpniu
stacja uplasowaa si na pierwszym miejscu w rankingach ogldalnoci w grupie 4-15. Kana
niezmiennie krluje te w supkach ogldalnoci wrd chopcw[2]. W obu miesicach zajmowa pozycj lidera w
tej grupie.
Na dobre wyniki stacji w minionym miesicu wpyny takie nowoci jak debiutujcy w polskim Cartoon
Network serial „Steven Universe”, nowy sezon animowanego reality show „Totalna poraka na wyspie
Pakithew” i specjalne bloki wakacyjne „Fantastyczna przygoda Finna i Jake’a” oraz „Czas na Bena”.
Na wrzesie stacja rwnie zaplanowaa szereg premier. Widzowie zobacz trzeci sezon serialu
komediowego „Niesamowity wiat Gumballa” (premiera ju 8 wrzenia). Nowe odcinki serialu pt. „Wujcia
Dobra Rada”, ktry opowiada o magicznym krewnym kadego dziecka (premiera 29 wrzenia). Nowe
szorty o zawadiackich stworkach, „Mixelach” (8 wrzenia) i pity sezon „Pory na przygod” (premiera 22
wrzenia).
Cartoon Network to jeden z dwch ﬂagowych kanaw dla dzieci Turner Broadcasting System. Stacja
kieruje swj program do dzieci w wieku od 6-12 lat. Synie z prezentowania wspczesnych, nowatorskich i
dynamicznych seriali animowanych, penych humorystycznych i sympatycznych postaci. Do
najpopularniejszych produkcji stacji nale „Niesamowity wiat Gumballa”, ktry w pierwszym kwartale
2014 roku obejrzao 115 milionw widzw na caym wiecie, „Pora na przygod” obejrzana przez 132 miliony
widzw, „Zwyczajny serial” obejrzany przez 109 milionw widzw i „Ben 10: Omniverse”, ktry dotar do 64
milionw widzw.
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[1] rdo: Nielsen Audience Measurement, C/S homes, 4-15 lat, 0600-2059, sierpie 2014
[2] rdo: Nielsen Audience Measurement, C/S homes, chopcy 4-15 lat, 0600-2059, sierpie 2014
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