


Puls 2 to ogólnopolski kanał uniwersalny nadawany przez Telewizję Puls - trzecią największą telewizję komercyjną w Polsce. W zasięgu kanału PULS 2 znajduje się 34,7
mln widzów (maj 2022; 4+). Od poniedziałku do piątku od 7.00 do 20.00 PULS 2 zaprasza na pasmo dla dzieci i rodziców - Puls Kids. Widzowie znajdą tu najlepsze
animacje od wiodących producentów i dystrybutorów (m.in. „Smerfy”, „Miraculous: Biedronka i Czarny Kot”, „Psi Patrol”, „Mustang: Duch wolności” i wiele innych!). Od
początku nadawania Puls Kids, kanał PULS 2 jest liderem wśród dzieci z wynikiem 30,2% w naziemnej telewizji cyfrowej (Nielsen, SHR, DVB-T 4-12, 09.03.20.-31.12.2021,
pn-pt 07.00-19.59, bez świąt) oraz 12,7% udziału w widowni dziecięcej (Nielsen, SHR, All 4-12, 09.03.20.-31.12.2021, pn-pt 07.00-19.59, bez świąt). Od 20.00 na PULS 2
zaczyna się ramówka dedykowana dla widzów dorosłych, którzy znajdą w niej najlepsze seriale polskie i zagraniczne, programy rozrywkowe oraz filmy fabularne.
Wśród nich m.in. serial kryminalny „Dzielnica strachu” z Andrzejem Młynarczykiem, Agatą Załęcką i Filipem Gurłaczem w rolach głównych. W sobotnie wieczory o 20.00
PULS 2 zaprasza na znakomite animacje pełnometrażowe dla całej rodziny w pasmie Super Animacje. Więcej informacji na stronie puls2.pl.
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Puls Kids
Codzienne, wielogodzinne pasmo Puls Kids z animacjami to wyjątkowe, przyjazne
miejsce dla dzieci, które znajdą tu najlepszą, bezpieczną rozrywkę. O jakości oferty
programowej świadczą wyselekcjonowane, najlepsze animacje od wiodących
producentów. Przewodnikiem po świecie Puls Kids jest sympatyczny animowany
Jeżyk, którego można spotkać na antenie w serii zabawnych scenek. W trakcie dnia
bawi, uczy i inspiruje do wspólnej zabawy.

Uzupełnieniem pasma Puls Kids jest strona pulskids.pl, oficjalny kanał Puls Kids na
YT, profil na FB i Tik Toku, na których dzieci i rodzice znajdą dodatkowe inspiracje
do wspólnego spędzania czasu.

Od premiery Puls Kids, w czasie jego trwania, kanał PULS 2 jest najchętniej
oglądanym kanałem w grupie dzieci w wieku 4-12 lat z udziałem 12% SHR (Nielsen,
09.03.2020-31.05.2022, pn-pt 07.00-19.59, bez świąt).

Programy w ramach Puls Kids nadawane są od poniedziałku do piątku od 07.00 do
20.00 oraz w sobotnie poranki.



Sobotnie super animacje
W każdą sobotę o 20.00, PULS 2 zaprasza na najlepsze pełnometrażowe animacje
dla całej rodziny i spotkania z ulubionymi bohaterami w pasmie Super Animacje!
Znakomita zabawa gwarantowana!

Tej jesieni wśród tytułów tak głośne pozycje jak m.in. „Auta” o przygodach
samochodu wyścigowego Zygzaka McQuina, który odkrywa moc prawdziwej i
bezinteresownej przyjaźni, „Ratatuj” – niezwykła opowieść o szczurku Remy’m,
którego marzeniem jest zostać… szefem kuchni w paryskiej restauracji, oraz „Odlot”
– przepiękna opowieść o tym, że na realizację marzeń nigdy nie jest za późno,
nawet jeśli miałby to być lot do Ameryki Południowej w domu przerobionym na….
sterowiec!



Dzielnica strachu
Serial „Dzielnica strachu” to propozycja kanału PULS 2 dla amatorów mocnych
kryminałów. W każdym odcinku widzowie poznają trzymające w napięciu historie,
rozgrywające się na Gorczaku – tytułowej niebezpiecznej dzielnicy. W nowych
odcinkach emocji będzie jeszcze więcej, a wśród spraw, które będą rozwiązywać
dzielnicowi i detektywi śledczy (w tych rolach m.in. Andrzej Młynarczyk i Agata
Załęcka), znajdą się m.in.: sprawa uprowadzenia i zakopania żywcem młodego
chłopaka, porwanie noworodka, porachunki gangów narkotykowych, snajper, który
zacznie strzelać do niewinnych ludzi, czy kradzież zwłok z grobu.

Oprócz wątków kryminalnych, w serialu nie brakuje sytuacji humorystycznych – im
ton nadają dwaj bohaterowie, w których wcielają się kultowi aktorzy Bogdan Kalus
i Lech Dyblik.

Premiery odcinków w PULS 2 w środy i czwartki od 20.00




