
   ציבור ויחסי דוברות

esy ומשיקה הילדים עולם את להעצים ממשיכה  

הנוער לבני ייעודי ערוץ בישראל לראשונה 

 ניקלודיאון של היוצר מבית - (kiiNneeT) ניק"-"טין
   ממשיכה ,WiZ! והידע העשרה וערוץ ZdiKsey לילדים והעכשווי החדש הערוץ להשקת בהמשך

sey ניק"-"טין את ומשיקה הילדים עולם את להעצים (kddNnseT) ערוצי מספר את מגדילה ובכך 

 של היוצר מבית לילדים החדש הערוץ ,ניק"-"טין .ערוצים עשר לארבעה מציעה שהחברה הילדים

 לקהל מענה שנותן בישראל הראשון הערוץ והינו Zdi לצופי בלעדי 38. -ב יעלה ,ניקלודיאון

 ,בהמשכים ודרמות קומדיות מתורגמים, אקשן-לייב תכני משדר הערוץ .14 עד 9 -ה בני הטווינז

 עשירה DOV תיספריב תלווה הערוץ השקת  בשבוע. ימים 7 ביממה, שעות 24 במשך המשודרים

 .תכנים 1,000-ל מעל עם וחינמית

 הופק הספיישל ,"מסיבה מרימות ודר "גאיה החממה: ספיישל בבכורה ישודר הערוץ השקת עם

 של לאוויר לעלייתה שנים 4 לרגל במיוחד עצמה( הסדרה את גם )שהפיקה Productions Nutz ע"י

 דר הסדרה כוכבי ובהשתתפות "החממה" - sey לצופי ניקלודיאון מבית היומית הלהיט סדרת

 .טטרו ודיוויד חייט סמדר ,מורנו שיר ליטמן, דניאל בירן, לי כץ, שליטא גאיה זוזובסקי,

 ברחבי טריטוריות 100-בכ תקדים חסרת להצלחה שזכה לאחר בישראל יעלה "ניק-טין" ערוץ

 אב בתי מיליון 72 -כ של לחשיפה הערוץ מגיע בלבד בה ,ארה"בו איטליה ,צרפת ביניהן: העולם,

 של הפרסים זוכי הלהיטים את המשדר הנוער, לבני אקשן-הלייב סדרות של הבית לערוץ ונחשב

 ויאקום מותגי לצד תקשורת ענני קבוצת ידי על בישראל מיוצג (TeenNick) ניק"-"טין ניקלודיאון.

 ג'וניור(. ניקו ניקלודיאון ,MTV) נוספים

 :בבכורה "ניק-טין"ב שיעלו התכנים בין

 להם עמגי זה מאיפה מושג להם שאין שיםלאנ מתיחות עושים ילדים ארבעה - גבולות ללא מותחים

 במסעדה מתאהבת היא שם הקיץ תקופת במשך סבתה את מבקרת 14-ה בת טליה - במטבח טליה

 עונתן תשודר ניקלודיאון, בערוץ בהצלחה שודרה הראשונה שעונתן לאחר כן, כמו .המשפחתית

 אחר לעקוב נמשיך בה - והבולדוגס בלה ניק":-ב"טין בבכורה האהובות הסדרות של השנייה

 ודי'ג ,הי סאן – פופ איט מייק הספר בית של הפוטבול קבוצת של הקוורטרבק ,בלה של מעלליה

 אשר ,המוכרים המותג להיטי ישודרו בנוסף .פופ כוכבות להיות החלום את לחלוק ממשיכות וקורקי

 יקטוריוסו :גםו וג׳וש דרייק ,ראש טיים ביג - ניקלודיאון בערוץ גדולה בהצלחה בעבר שודרו

 מן ביום להפוך בשאיפה הבמה לאמנויות יוקרתי לתיכון הנרשמת 16 בת נערה ,וגה אחר העוקבת

 תכנית ,חבריה עם יחד ,שיצרה נערה - שיי קרלי אחר העוקבת iCarly מקצועית לזמרת הימים

 חיים על לשמור מנסה היא חבריה בעזרת .מעריצים אלפי עם מטורף ללהיט הופכתה אינטרנט

  .ביניים חטיבת נערת של רגילים

 בלבד siy ללקוחות 94 באפיק 24/7 38. -מה החל ישדר "ניק-טין" ערוץ


