


Her yaşa hitap eden eğlenceli bir aile portresi

Eğer 8 yaşındaysan, her gün yeni bir macera demektir!

Karakter

O’nu en iyi büyükbabası
anlar, ama verdiği tavsiyeler,
iş uygulamaya geldiğinde
Cedric’i tahminlerin aksi 

sonuçlarla karşı karşıya bırakır.

Cedric’in dünyası ailesinin sandığı 
basitlikten çok uzaktır; anlaşılması 
zor okul arkadaşları, imzalatılması 
gereken kötü sınav sonuçları ve 
tabii ki kız arkadaşı Chen - yani, 

kısmen kız arkadaşı...

Cedric her şeyden önce 
bir bireydir!

O’nda görünüşünden daha
büyük bir kişilik ve

koskocaman bir kalp var.



Mesaj

Ana Tema

-Aile sit-com’u
-Gündelik yaşama
 mizahi ve duyarlı
 yaklaşım

Aynı çatı altında 3 kuşak

Aile, Okul, Komşuluk
Sevgi, Arkadaşlık

Hedef Yaş
Grubu Değerler

Ayırt edici
Özellikler

Aile ile iyi -
geçinmek 

Beraber olmak -

Cedric günlük yaşama duygu ve mizah katar

-Aile
-Hayat Tecrübesi
-Olumlu düşünme
-Tolerans

Değerler

4 - 8 yaş arası
çocuklar



Kitaplar

- Her romanından uluslararası alanda
  150.000 kopya satış
- Dünya genelinde çizgi roman 
   albümlerinde 10 milyondan 
   fazla satış
- Türkçe dahil 10 farklı dile 
   çevrilen bir fenomen   çevrilen bir fenomen



Kitaplar



TV Serileri

2001 yılından bu yana, Cedric (156 x 13’) tam 56 ülkede yayınlanıyor!
- Fransa
- İtalya
- Portekiz
- İrlanda
- Hollanda
- Hindistan
- Sri Lanka- Sri Lanka
- Finlandiya
- Danimarka
- Estonya
- Litvanya
- Slovakya
- Çek Cumhuriyeti
- Macaristan- Macaristan
- Sırbistan
- Bosna Hersek
- Kanada
- İsrail
- Türkiye



- Okul/Kırtasiye ürünleri
- Giyim
- Ev Tekstili
- Yapboz
- Masaüstü oyunlar
- Dış mekan oyunları
- Oyun kartları- Oyun kartları
- Parfüm
- Çikolata ürünleri
- Sakız
- Sticker
- Eğitsel CD’ler
- Saat/Anahtarlık
- Figürler- Figürler
- Dekorasyon
- Halı/Masa örtüsü

Lisans

Dünya genelinde 500’den fazla lisanslı ürün çeşidi



Lisans



Lisans



Lisans



Dünya genelinde 20 milyondan fazla yiyecek ürünü Cedric’le

Lisans



İleşim:
Ortaklar Cad. Akıncıbayırı Sk.
Taner Apt. No:24/4 
Mecidiyeköy - Istanbul
Tel: 0212 211 04 36
Fax:0212 211 43 02
iinfo@akanlicensing.com
www.akanlicensing.com

Türkiye’deki lisans hakları “Akan Ajans”
tarandan verilmektedir.


