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Ranking Saturna - jakie filmy najchętniej wybierali Polacy w 2016r.

Wieczór spędzony przy dobrym filmie, to doskonały plan nie tylko dla wielbicieli dziesiątej muzy. Sci-fi, komedie,
dramaty, horror czy sensacja - każdy gatunek ma swoich fanów. Eksperci sieci Saturn sprawdzili, jakie filmy były
najczęściej wybierane przez klientów w 2016 roku.

Mimo obaw, że nośniki DVD mogą w najbliższym czasie podzielić los kaset VHS, Polacy nadal chętnie je kupują.
Lubimy mieć filmy pod ręką, by w dowolnej chwili móc je włączyć i nie być zależnym od streamingu. Szczególnie, ze
nowoczesne rozwiązania technologiczne, takie jak nośniki, telewizory oraz odtwarzacze, pozwalają w domowym
zaciszu cieszyć się najwyższą jakością obrazu i dźwięku. Jak pokazuje ranking sieci Saturn, do naszych domowych
kolekcji chętnie kupujemy te produkcje, które odniosły największy sukces oraz kontynuacje dobrze znanych nam
historii. Prym wiodą produkcje amerykańskie, a najchętniej wybierane gatunki to sci-fi, dramaty oraz animacje.
Niekwestionowanym liderem najchętniej kupowanych filmów 2016 roku są „Gwiezdne Wojny: Przebudzenie mocy”.
Premiera najnowszej części sagi wzbudziła wielkie emocje nie tylko u zagorzałych fanów opowieści z odległej
galaktyki, ale również wśród młodszych widzów. Do grona dobrze znanych bohaterów - Hana Solo, Lei i Chewbacci
dołączyli nowi - Finn, Rey oraz „następca” uwielbianego R2D2 - BB-8. Robot skradł szczególnie serca najmłodszych.
Nie powinien więc dziwić fakt, że 7. część Gwiezdnych Wojen zajmuje pierwsze miejsce wśród najchętniej
kupowanych w tym roku filmów w sieci Saturn. Drugie miejsce należy do 24. części przygód agenta 007 – „Spectre”.
Tym razem James Bond stara się odkryć prawdę dotyczącą tytułowej złowrogiej organizacji, a na jego drodze stają
między innymi piękna Monica Bellucci oraz tajemniczy Christoph Waltz. Polskim akcentem na podium najchętniej
kupowanych filmów jest dramat wojenny „Karbala”, w którym pokazane są autentyczne wydarzenia z szyickiej rebelii
w Iraku. W rolę żołnierzy, którzy wykazali się heroiczną postawą broniąc bazy zaatakowanej przez Al-Kaidę, wcielili
się między innymi Bartłomiej Topa, Antoni Królikowski oraz Leszek Lichota.
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Tuż za podium uplasowała się animacja ze studia Disneya „Zwierzogród”, która łączy w sobie film przygodowy,
melodramat, a nawet kino gangsterskie. To bajka, która bawi zarówno dzieci, jak i dorosłych. Starsi widzowie odnajdą
w niej chociażby nawiązania do kultowego „Ojca Chrzestnego”. Na kolejnych miejscach znalazły się kinowe hity:
„Wilk z Wall Street” z genialną rolą Leonardo DiCaprio, animowana historia agentów wywiadu w czarnych frakach,
czyli „Pingwiny z Madagaskaru” oraz zdobywca Złotego Globa „Marsjanin”. Na 8 miejscu uplasowała się „Gra
Tajemnic”, opowiadająca historię angielskiego matematyka Alana Turinga, który pomógł złamać kod Enigmy podczas
II wojny światowej. Pierwszą dziesiątkę najlepiej sprzedających się filmów w sieci Saturn zamykają dramaty
„System”, ukazujący historię śledztwa w sprawie serii tajemniczych morderstw dzieci w Związku Radzieckim oraz
opowiadający o operacji zlikwidowania bossa meksykańskiego kartelu narkotykowego film „Sicario”.
W tym roku czeka nas jeszcze kilka głośnych premier filmów na DVD oraz Blu-Ray, które mogą sporo zamieszać w
rankingu. Już w październiku w sprzedaży pojawią się aż trzy głośne tytuły: 2. część przygód Alicji w Krainie Czarów
– „Alicja po drugiej stronie lustra”, kolejna odsłona historii bohaterów z serii komiksów Marvel Comics, czyli
„X-Men: Apocalypse” oraz ekranizacja jednej z najpopularniejszych gier komputerowych „Warcraft: Początek”. A już
w listopadzie fani będą mogli powiększyć domowe kolekcje o najnowszą część historii Jasona Bourne’a, który mimo
upływu czasu nadal jest w formie.
Obserwując wyniki sprzedaży filmów w sieci Saturn można zauważyć, że niezmiennie dużym zainteresowaniem
klientów cieszą się filmy, które do kin przyciągnęły tłumy. Trend ten dotyczy nie tylko premier, ale również produkcji,
które są już obecne na rynku od dłuższego czasu. Od lat klienci równie chętnie sięgają po animacje, przy których
doskonale bawią się zarówno młodsi, jak i starsi widzowie. Łatwo również zaobserwować, że chętniej wybierane są
produkcje zagraniczne niż polskie - komentuje ranking filmów Remigiusz Gruba, Kierownik Grupy Produktowej
Muzyka/Film/Książka w sieci Saturn. Sieć Saturn jest zdecydowanym liderem jeśli chodzi o sprzedaż filmów na
Blu-ray, które są nośnikiem wybieranym przez bardziej wymagających klientów, którzy cenią wysoką jakość HD. W
sierpniu tego roku na naszym rynku oficjalnie zadebiutował nowy nośnik Blu-ray 4K, zwany inaczej Blu-ray UHD,
który wprowadza kino domowe na nowy wyższy i niespotykany dotychczas poziom.
Fani filmów z pewnością będą pod wrażeniem tego najnowocześniejszego rozwiązania. Rozdzielczość 4K,
zastosowana w nośnikach Blu-ray UHD, zapewnia największą liczbę pikseli - ponad 8 milionów, dzięki czemu obraz
jest 4 razy ostrzejszy niż w HD. Widzowie docenią również szeroką rozpiętość tonalną. Szerokie spectrum kolorów w
filmach zarejestrowanych na nośnikach 4K Ultra HD sprawia, że barwy są bardziej naturalne, a jednocześnie żywsze i
głębsze. Film to nie tylko obraz, ale również dźwięk, który dzięki zastosowaniu systemu Immersive Audio (Dolby
Atmos) jest wyjątkowo ekscytujący i wielowymiarowy. Nowa generacja Blu-ray wyznacza nowe trendy dla domowej
rozrywki, które docenią nie tylko fani kinematografii.

Ranking najlepiej sprzedających się filmów w sieci Saturn*
Miejsce
Tytuł
Reżyser
1
Gwiezdne
J.J.

Wojny: Przebudzenie Mocy

Abrams
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2
Spectre

Sam

Mendes

3
Karbala
Krzysztof

Łukaszewicz

4
Zwierzogród
Byron

Howard

5
Wilk

z Wall Street

Martin

Scorsese

6
Pingwiny
Eric

z Madagaskaru

Darnell

7
Marsjanin
Ridley

Scott
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8
Gra

Tajemnic

Morten

Tyldum

9
System
Daniel

Espinosa

10
Sicario
Denis

Villeneuve

* Dane dotyczące liczby sprzedanych filmów DVD oraz BluRay w sieci Saturn w
okresie styczeń-wrzesień 2016.
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SATURN
Więcej
informacji ( press box )
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