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Sevilen çocuk kanalı Cartoon Network yeni yılı bol ödüllü bir yarışmayla kutluyor. 7-24 Aralık tarihleri
arasında www.cartoonnetwork.com.tr adresinde, Cartoon Network’ün en sevilen çizgi ﬁlmleriyle ilgili
sorulara yanıt verenler arasından seçilecek 50 kişi yılbaşı ödüllerinin sahibi olacak. İçinde sürpriz
hediyelerin yer aldığı Cartoon Network yılbaşı hediye paketi, Ben 10 bilgisiyar oyunu indirme kodları ve
1 ay geçerli TV+ üyeliği Cartoon Network web sitesinde kazananları bekliyor.
7-24 Aralık tarihleri arasında yarışmaya katılmak isteyen çocukların tek yapması gereken
www.cartoonnetwork.com.tr adresine girerek soruları cevaplamak. Kazananların jüri tarafından
belirleneceği yarışmada 50 kişi, içerisinde çanta, termos, defter, takvim, Ben 10 oyuncakları ve
bilgisayar oyunu indirme kodlarının yer aldığı Cartoon Network yılbaşı özel hediye paketlerinin ve 1 ay
geçerli TV+ üyeliğinin sahibi olacak.
Kazananlar 2 Ocak tarihinde Cartoon Network web sitesi ve Facebook sayfasından duyurulacak.
Powerpuﬀ Girls, Ben 10, Adventure Time, Gumball, Kafadar Ayılar ve daha birçok en sevilen çizgi ﬁlm
yepyeni macera dolu bölümleriyle Cartoon Network ekranlarında çocukları bekliyor. Ayrıca birbirinden
eğlenceli klipler, oyunlar ve daha fazlası cartoonnetwork.com.tr web sitesinde.
Cartoon Network Hakkında:
Cartoon Network evrensel anlamda 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; 5-14 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
Omniverse ve Ejderhalar: Berk’in Koruyucuları 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, 142 milyonu aşkın hanede, 19 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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