
 

DHX Media selecionada para lançar três canais infantis como parte da primeira série de 
canais pagos do YouTube  

 

Produtora e distribuidora líder internacional de entretenimento infantil mundialmente reconhecida 
("Busytown Mysteries", "Caillou", "Inspector Gadget",  "Johnny Test", "Yo Gabba Gabba!") 
apresenta múltiplos idiomas, canais digitais baseados em assinantes em dez territórios no 
mundo todo   

 

DHX Media une-se ao grupo elite dos principais parceiros de conteúdo no serviço de propriedade 
da Google 

  

HALIFAX, Nova Escócia; LOS ANGELES; LONDRES; TORONTO; e VANCOUVER, Colúmbia 
Britânica, 9 de maio de 2013 /PRNewswire/ -- A DHX Media anuncia o lançamento de três 
canais pagos dedicados ao entretenimento familiar do YouTube. A DHX Media expande sua 
presença digital com o lançamento de DHX Kids, DHX Junior e DHX Retro e se junta ao grupo 
elite dos principais parceiros selecionados de conteúdo para fazer parte dos primeiros canais 
pagos do YouTube de propriedade da Google. Os canais digitais da DHX Media serão oferecidos 
em vários países, inclusive Austrália (dhxkids.com.au, dhxjunior.com.au, dhxretro.com.au); Brasil 
(dhxkids.com.br, dhxjunior.com.br, dhxretro.com.br); Canadá (dhxkids.ca, dhxjunior.ca, 
dhxencore.ca); França (dhxkids.fr, dhxjunior.fr, dhxretro.fr); Japão (dhxkids.jp); Coreia 
(dhxkids.co.kr); Espanha (dhxkids.es, dhxjunior.es, dhxretro.es); Rússia (dhxkids.ru); Reino 
Unido (dhxkids.co.uk, dhxjunior.co.uk, dhxretro.co.uk) e EUA (dhxkids.com, dhxjunior.com, 
dhxretro.com) e em vários idiomas, inclusive inglês, francês, japonês, coreano, português, russo 
e espanhol. O conteúdo dos canais digitais da DHX Media já está disponível para visualização 
gratuita por um período de duas semanas de teste grátis com um preço de assinatura de $ 2,99 
(EUA)/mês. Assinaturas anuais com desconto também estão disponíveis. A DHX Media é uma 
empresa criadora, produtora, distribuidora e licenciante líder internacional com a mais extensa 
biblioteca independente do mundo de entretenimento infantil reconhecido mundialmente.  

Para ver os recursos de multimídia associados com este comunicado, clique em: 
http://www.multivu.com/mnr/61630-dhx-kids-dhx-junior-dhx-retro-paid-youtube-family-
entertainment-channels 

"Há um apetite insaciável por conteúdo infantil no universo digital em todo o mundo e a DHX 
Media está posicionada com a nossa extensa biblioteca de sucessos sempre novos para 
satisfazer essa demanda", disse Michael Hirsh, presidente executivo, DHX Media. "A 'geração 
do milênio' mudou a forma pelo qual o entretenimento é consumido e agora, os pais desta 
geração, que cresceram com "Inspetor Bugiganga" ("Inspector Gadget") e "Super Mario", podem 
mostrar aos seus filhos estes produtos familiares a qualquer hora, em qualquer lugar e on-line", 
concluiu. 

Michael Donovan CEO, DHX Media, comentou: "Somos a maior biblioteca independente de 
programação para as famílias no mundo todo. Esses canais representam outra maneira pela 
qual a internet nos permite rentabilizar a nossa biblioteca de 8.500 meia-hora de programação 
infantil. A parceria com o YouTube em uma base de divisão de receitas para estes novos canais 
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digitais é uma forma eficiente de proporcionar às crianças e aos pais um grande conteúdo de 
entretenimento, quando e onde quiserem", concluiu. 

O lançamento do canal digital da DHX Media fortalece a posição da empresa líder como 
fornecedora de entretenimento popular da família em múltiplas plataformas de conteúdo. O canal 
DHX Kids contará com séries de ação e animação como "Horseland - O Mundo dos Cavalos"; 
"Mudpit", que será apresentada pela primeira vez nos EUA; "Sabrina", a série animada; e 
"Sherlock Holmes". O canal DHX Junior vai oferecer "O Mundo Encantado de Richard 
Scarry ("The Busy World of Richard Scarry)"; "The Doodlebops" e "Madeline". O canal 
DHX Retro é uma plataforma de sucessos infantis nostálgicos como "Heathcliff"; "Inspetor 
Bugiganga"; "Sonic Underground" (Sonic the Hedgehog); e "Super Mario".  

A DHX Media irá adicionar conteúdo extra a esses canais regularmente e vai apresentar uma 
seleção de programação inédita por meio de seus canais digitais em todos os territórios.  

Sobre a DHX Media  
A DHX Media (www.dhxmedia.com) é uma empresa líder na criação, produção e licenciamento 
de direitos de entretenimento familiar. A DHX Media é proprietária, comercializa e distribui mais 
de 8.500 meia-hora de conteúdo de entretenimento para crianças e explora propriedades 
próprias através de sua empresa de licenciamento de produtos de consumo. A DHX Media é 
reconhecida por marcas como "Caillou," "Busytown Mysteries," "Inspector Gadget," "Johnny 
Test", "Animal Mechanicals", "Kid vs. Kat", "Super WHY!", "Rastamouse" e "Yo Gabba Gabba!". 
A empresa também oferece programação para o Cookie Jar TV, o bloco matinal de fim de 
semana na CBS. A agência de licenciamento internacional de serviço completo da DHX Media, 
Copyright Promotions Licensing Group (CPLG), representa numerosas marcas de 
entretenimento, esporte e design. A DHX Media tem escritórios em Toronto, Los Angeles, 
Vancouver, Halifax, Londres, Paris, Barcelona, Milão, Munique, Países Baixos e está listada na 
Bolsa de Toronto.  

Contato:  
Kelly Kimball 
k2PR for DHX Media 
+1-310-701-7773/ k2@kkimballpr.com 

FONTE  DHX Media 

 

  

 

http://www.dhxmedia.com/
mailto:k2@kkimballpr.com

