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Mimo rosnącej roli serwisów streamingowych wciąż chętnie sięgamy po filmy na DVD i BluRay, by zawsze mieć pod
ręką swoje ulubione tytuły. Rok 2017 należał do „Łotra 1” - kolejnego odcinka serii „Gwiezdnych wojen”. Dużą
popularnością wśród klientów sieci Saturn cieszyły się też pełnometrażowe animacje i filmy kina akcji.

Polacy kochają kino. Mimo ogromnych możliwości, jakie dają nowoczesne technologie, oglądanie filmów to
niezmiennie jedna z ulubionych form spędzania wolnego czasu. Najczęściej oglądamy je w domu z rodziną i
przyjaciółmi. Sklepy Saturn potwierdzają utrzymujące się zainteresowanie płytami DVD i BluRay. Sprawdziliśmy,
jakie tytuły cieszyły się największą popularnością wśród klientów tej sieci w roku 2017.
W kwietniu do sprzedaży trafiła kolejna oczekiwana część „Gwiezdnych wojen” i zgodnie z przewidywaniami stała się
hitem roku.
– Po wielkim sukcesie „Przebudzenia mocy”, w roku 2017 triumfy święcił „Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie”.
Opowieść o rebeliantach planujących wykraść plany Gwiazdy Śmierci to premiera, która wzbudziła ogromne emocje.
Poziom sprzedaży dowodzi, że film spełnił oczekiwania fanów kultowej serii. – mówi Remigiusz Gruba, manager w
dziale zakupu sieci Saturn.
Na drugiej pozycji w rankingu Saturna znalazł się animowany film fantasy „Trolle”, a tuż za nim „Pitbull.
Niebezpieczne kobiety”, kontynuacja wielkiego hitu Patryka Vegi „Pitbull. Nowe porządki”.
Z polskich tytułów – obok „Pitbulla” – największym zainteresowaniem cieszył się „Wołyń”, wstrząsający dramat
historyczny w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego, nagrodzony ośmioma „Orłami”.
Ciekawych premier na DVD nie zabraknie również w tym roku. Fani „Gwiezdnych wojen” będą mogli uzupełnić
kolekcję o najnowszy odcinek serii George’a Lucasa – „Ostatniego Jedi”, który w grudniu trafił do kin. W sprzedaży
pojawi się także kolejna odsłona przygód superbohaterów z Uniwersum Marvela, czyli „Thor: Ragnarok”, a już pod
koniec lutego dostępny będzie widowiskowy film katastroficzny „Geostorm”.
Najczęściej kupowane filmy w sieci Saturn w 2017 roku:
1. Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie
2. Trolle (animacja)
3. Pitbull. Niebezpieczne kobiety
4. Vaiana: Skarb Oceanu (animacja)
5. Inferno
6. Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara
7. Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć
8. Nowy początek
9. Wołyń
10. Sekretne życie zwierzaków domowych (animacja)
11. Pasażerowie
12. La La Land
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