CARTOON NETWORK’TEN BÜYÜK ÖDÜLLÜ
BEN 10 YARIŞMASI!
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Sevilen çocuk kanalı Cartoon Network, tüm dünyada milyonlarca çocuğun kahramanı olan Ben 10’in
Tam Gaz mobil oyununu güncelledi. 3 yeni karakterin ve 60 yeni seviyenin eklendiği Ben 10 Tam Gaz
mobil oyunu şimdi de çocuklara özel bir yarışma ile daha heyecanlı bir hale geliyor. 16 Haziran Cuma
gününe kadar www.ben10kahramanlikzamani.com sitesinden yarışmaya katılan 5 çocuk, yepyeni Ben
10 Delüks Omnitrix Saati’ne Türkiye’de satışa çıkmadan önce sahip olma şansı yakalıyor.
2 – 16 Haziran tarihleri arasında Ben 10 Tam Gaz yarışması için özel olarak hazırlanan
www.ben10kahramanlikzamani.com sitesine girip, en sevdiği uzaylı karakteri ve neden sevdiğini yazıp
gönderen beş çocuk, yeni özelliklere sahip Ben 10 Delüks Omnitrix saatine Türkiye’de ilk defa sahip
olacak. Yarışmaya katılan 10 kişi ise Ben 10 Tam Gaz uygulamasını ücretsiz indirme kodu kazanacak.
Youtuber Batuhan Çelik’in içinde bulunduğu jüri katılımcıların cevaplarını değerlendirecek. Kazananlar
www.ben10kahramanlikzamani.com sitesinde duyurulacak.
Ben 10 Delüks Omitrix saati ve Ben 10 oyuncak koleksiyonu Temmuz ayından itibaren oyuncak
mağazalarında satışa çıkacak.
Siz de bu heyecana ortak olmak istiyorsanız; iOS ve Google Play’den Ben 10: Tam Gaz oyununu
indirebilir, Ben 10 özel ödüllerini kazanmak için www.cartoonnetwork.com.tr adresinden yarışma
detaylarını takip edebilirsiniz.
Ben 10: Tam Gaz oyununu indirmek için:
İoS: https://itunes.apple.com/tr/app/ben-10-tam-gaz-omnitrix-ko%C5%9Fusu-uzay...
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turner.b10runner&hl=tr
Ben10: Tam Gaz tanıtımı için tıklayın: https://www.youtube.com/watch?v=VtZ00JwFM0c
Cartoon Network Hakkında:
Turner Grubuna ait Cartoon Network, erkek çocuklara odaklı, kız çocuklarını da kapsayan bir kanal olup
neşeli, komedi ve maceranın heyecanıyla işleyen bir kanaldır. Program dizilimi mizah, arkadaşlık, hayal
etme, aksiyon ve macera temaları üzerinde yoğunlaşır. Cartoon Network; 6-12 yaş arasında erkek ve
kız çocuklarını hedef kitlesi olarak alır ve kendi zengin eğlenceli ve küresel olarak başarılı içerik karışımı
arasında çocukların kendileri olmalarını savunmayı hedeﬂer. Programlar arasında lider komedi
animasyonları Gumball, Adventure Time ve Sürekli Dizi, klasik aksiyon macera alanında Ben 10 ve
Powerpuﬀ Girls yer almaktadır.
1993’te bir pan-Avrupa kanalı olarak yayın hayatına başlayan kanal, bugün artık Avrupa, Orta Doğu ve
Afrika’da yerel hizmetler sağlamakta olup 70 ülkede, 131 milyonu aşkın hanede, 17 ayrı dilde
izlenebilmektedir. Cartoon Network, ödüllü sitesinin yanı sıra, oyunları, talebe bağlı video (VOD),
televizyon sistemleri, mobil ve geniş bir yelpazeye yayılmış, lisanslı ve ticari ürünleri ile de
deneyimlenebilmektedir. Cartoon Network, Time Warner şirketlerinden Turner Broadcasting Systems
Inc’in iştiraki olan Turner Broadcasting System International AŞ’ye ait markalardan biridir.
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