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Gametoon
Gametoon HD to kanał kierowany do graczy w różnym wieku. W ofercie programowej stacji dominują programy typu let’s play, w których popularni youtuberzy i streamerzy 
grają w gry, na bieżąco je komentując. Dzięki porozumieniu z wydawcami prezentowane na antenie tytuły, to m.in.: Assassin’s Creed Odyssey, Marvel’s Spider-Man, Star Wars: 
Battlefront II, The Sims 4 i FIFA 19. Przy programach let’s play Gametoon HD współpracuje z czołową w Polsce siecią influencer marketingu LifeTube, dzięki której gry prezentują tak 
uznani influencerzy, jak Seto – jeden z najpopularniejszych krajowych streamerów w serwisie Twitch, ViniPlay – youtuber znany ze swojego zamiłowania do serii GTA, Bungo21 – 
specjalista od surwiwalu w grach komputerowych oraz Mrs Scarlett – ekspertka w dziedzinie serii The Sims. Na antenie kanału gra ponadto Jakub Lothar Szygulski – profesjonalny 
gracz Fortnite, a tytuł FIFA 19 prezentuje LisekHD – youtuber znajdujący się w pierwszej setce najlepszych graczy FIFA na świecie. Gametoon HD nadaje też pasmo, w którym 
przypomina widzom najważniejsze mecze z międzynarodowych wydarzeń esportowych, prezentuje pełne ciekawostek materiały promocyjne i zajawki najnowszych gier. Ponadto w 
Gametoon HD można oglądać magazyny: Gamanoid World, w którym stacja odwiedza imprezy i konwenty dla graczy i miłośników popkultury oraz 10UP – program z przeróżnymi 
zestawieniami dziesięciu rzeczy związanych z szeroko rozumianą kulturą gier wideo. Dystrybutorem kanału w Polsce jest Kino Polska TV SA. 
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Stream Nation, Assassin’s Creed Odyssey

Stream Nation, They Are Billions
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Stream Nation, Assassin’s Creed Odyssey
Jeśli klimat filmów “Spartakus” i “300” sprawia, że chcesz chwycić za miecz i decydować o losach starożytnych bitew, mamy dla Ciebie coś specjalnego - Assassin’s Creed Odyssey 
w programie Stream Nation! Nową odsłonę popularnej serii, w której przeniesiemy się do czasów wojen peloponeskich, zaprezentuje Wam Bungo21, popularny streamer, miłośnik 
sztuki przetrwania w grach komputerowych.



Stream Nation, They Are Billions
Czy można powstrzymać inwazję zombie dysponując technologią z XIX wieku? Jak wykorzystać skromne zasoby by ochronić całe miasto przed zagładą? Na takie pytania musi 
sobie odpowiedzieć każdy gracz siadający do strategii czasu rzeczywistego “They Are Billions”.



IEM Katowice 2019
Jedno z najważniejszych wydarzeń esportowych na świecie szczęśliwie dla polskich fanów odbywa się w Katowicach - mowa o imprezie z cyklu Intel Extreme Masters, która 
przyciąga rzesze miłośników rywalizacji w gry komputerowe. IEM to również strefa prezentowania nowinek technologicznych i nowoczesnych rozwiązań dla graczy. Specjalnie dla 
Gametoona reportaż ze swojej wizyty w katowickim Spodku przygotował popularny youtuber i streamer Seto, nie przegapcie!
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