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Za praznik žena si podarite filmsko doživetje in zadenite uro  
 
Kinematografi Cineplexx v Kopru, Kranju, Novem mestu, Celju, Mariboru in Murski Soboti 
omogočajo, da z malo sreče v prvem tednu v marcu v čast poklonitve vsem ženskam in dnevu 
žena 8.3. poleg filmskega doživetja ob popolni HD sliki in kristalno jasnem zvoku prejmete 
žensko ročno uro Lencia iz Zlatarne Celje.  
 
V dneh med 3. in 8. marcem lahko v kinematografih Cineplexx prejmete kupon za nagradno 
žrebanje, ki ga izpolnete in oddate v posebno škatlo pri blagajni kinematografov. V vsakem 
kinematografu Cineplexx po Sloveniji bomo izžrebali dve nagrajenki (oz.nagrajenca), ki bosta 
prejeli žensko ročno uro Lencia iz Zlatarne Celje. Rezultati bodo objavljeni 10. marca na 
www.cineplexx.si in FB strani Cineplexxa.  
 
Na praznik žena, 8.3., pa bomo naše obiskovalke še dodatno razvajali, saj bodo prejele drobno 
pozornost: sladke sadne prigrizke N.A.  
  
Vljudno vabljeni. Se vidimo v kinu! 
 
 
 
 
Podjetje za distribucijo filmov Constantin Film Holding GmbH je bilo ustanovljeno leta 1951 v 
Avstriji. Druga temeljna veja podjetja na področju kinematografskih dejavnosti  je bila ustanovljena 
proti koncu 60. let. V tem segmentu je delovalo 25 tradicionalnih kinematografov in kinematografskih 
centrov vse do začetka 90. let, ko je podjetje doživelo strukturno spremembo. Leta 1993 so ustanovili 
hčerinsko družbo Constantin Film Holdinga z imenom Cineplexx Cine Operations Gmbh. Podjetje se 
je razvijalo v obdobju, ko so mnogi tradicionalni kinematografi v Avstriji postopoma izginjali, 
kinematografski multipleksi pa so osvajali tržišče. 
 
Podjetje Constantin Film je kot odgovor na ta trend izginjanja tradicionalnih kinematografov 
reagiralo tako, da je ustanovilo skupino 20 kinematografov in 157 kinematografskih platen v Avstriji. 
Poleg tega je tu obstalo še nekaj tradicionalnih kinematografov, ki so skupaj imeli do 16 dvoran. Leta 
2009 se je podjetje Cineplexx International GmbH začelo širiti iz Avstrije v sosednje države; prvo 
kinodvorano zunaj matične države je odprlo v Bolzanu na severu Italije. Cineplexx je prevzel tudi 
kinodvorano v centru Zagreba, s čimer je položil temeljni kamen za širitev na Hrvaškem. V letih 2011 
in 2012 so sledila odprtja kinematografov Cineplexx po Hrvaški, v Srbiji, Črni gori in Makedoniji. 
Zadnja širitev podjetja je potekala oktobra 2012, ko je prevzelo 5 multipleksov v Sloveniji. Trenutno je 
kar 94 filmskih platen aktivnih zunaj Avstrije.  
 
S kar 35 multipleksi in 6 tradicionalnimi lokacijami v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Črni 
gori, Makedoniji in Italiji je Cineplexx močno zastopan na tržišču v tem delu Evrope; nudi okrog  
60.000 sedežnih mest v 267 dvoranah.  Leta 2012 je delovna sila podjetja štela kar 1100 zaposlenih, 
skupni prihodki od prodaje so znašali 115 milijonov evrov, število Cineplexxovih obiskovalcev pa je 
doseglo 10,5 milijonov.  


