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GWIAZDY NA IMPREZIE PROMUJCEJ NOW LOKALN PRODUKCJ CN: „EKSPEDYCJA CARTOON
NETWORK”
Warszawa, 15 padziernika 2014: Aktorzy Maja Bohosiewicz, Olga Frycz, Tomasz Karolak i
Marcin Mroziski oraz Magorzata Chapman, Senior Director Creative, Production, PR &
Marketing Cartoon Network zaprezentowali wczoraj wieczorem w Warszawie now, lokaln
produkcj stacji pt. „Ekspedycja CN”. Na imprezie nie zabrako starszych i modszych fanw
stacji znanych z pierwszych stron gazet.
„Ekspedycja Cartoon Network” to nowy format edukacyjno-przygodowy CN, ktry zadebiutuje na
antenie stacji ju w pitek 17 padziernika o 18:25. Program to nowoczesna wersja podchodw, w ktrej trjka
dzieci wraz z dorosym gociem specjalnym, tworz druyn, by sprosta trzem rnym wyzwaniom
postawionym przez prowadzcego – Marcina Mroziskiego.
„Nasi widzowie uwielbiaj przygody, zabaw i zagadki, a Ekspedycja Cartoon Network to program, ktry
idealnie czy w sobie te elementy. Lokalny charakter tej produkcji, w ktrej obok polskich dzieci, wystpuj
te gwiazdy znane z kina i telewizji z pewnoci sprawi, e bdzie ona bardzo popularna” mwi Magorzata
Chapman, Senior Director Creative, Production, PR & Marketing w Niemczech, Austrii, Szwajcarii,
krajach Beneluksu, regionie CEE i w Rosji.
Wrd goci, ktrzy sami lub ze swoimi dziemi mogli przetestowa umiejtnoci potrzebne kademu
ekspedytorowi znaleli si Michal Winiewski, Przemysaw Saleta, Karina Kunkiewicz, Jacek Borkowski,
Maciej Wilewski i Julka Wrblewska. Atrakcje takie jak: cianka wspinaczkowa, tor uczniczy i tajemniczy
pokj LetMeOut sprawdzay logiczne rozumowanie, zwinno, spostrzegawczo, celno i umiejtno kamuﬂau.
Mali ekspedytorzy wietnie radzili sobie z rozwizywaniem zada zbierajc kolejne punkty na specjalnej
Karcie Ekspedytora.
O „Ekspedycji Cartoon Network”
Rwce rzeki, ciemne i tajemnicze jaskinie, wysokie gry i lasy nie do przebycia - to idealne miejsca na
przygod! „Ekspedycja CN” zabiera widzw w Bawarskie Alpy, gdzie wraz z uczestnikami programu bd
mogli rozwiza zadania, ktre sprawdzaj wiedz ogln, techniczn lub umiejtnoci sportowe. Na pocztku
przygody i na kocu kadego z trzech zada, uczestnicy otrzymuj wsprzdne geograﬁczne, ktre poprowadz
ich ku nowej zagadce. Jeli dzieciom uda si rozwika zagadk, dostan zoty medal, ktry wymieni na nagrod
pienin, na kocu programu. W programie zobaczymy Tomasza Karolaka, Maj i Soni Bohosiewicz,
Olg Frycz, Dawida Ogrodnika i Jakuba Jankowskiego.
Premiera „Ekspedycji Cartoon Network” na antenie Cartoon Network odbdzie si
17 padziernika o 18:25. Emisja nowych odcinkw w pitki o 18:25.
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. CN nieustannie zajmuje pierwsze miejsce wrd kanaw
dla dzieci najchtniej ogldanych przez chopcw*[1] i 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.
-KONIEC-

[1] rdo: Nielsen Audience Measurement, C/S homes, 4-15 lat, 0600-2059, stycze-wrzesie 2014
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