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Cineplexxov družinski dan z mesnimi kroglicami, purani in dinozavri
Prihajajoča nedelja bo pustolovsko obarvana. Kinematografi Cineplexx vabijo družine na
Sprehod z dinozavri, bolj drzne pa, da se pridružijo Puranom na begu. Za posladek bo
Oblačno z mesnimi kroglicami. Najmlajše in njihove starše v Kranju, Kopru, Novem mestu,
Celju, Mariboru in Murski Soboti čakajo še druga presenečenja.
Po uspešnem in dobro sprejetem Večeru za dame, ki je v soboto potekal v kinematografih
Cineplexx ob predpremiernem ogledu Ameriški prevar, je na vrsti družinski dan. Vendar
tudi tokrat ne bo manjkalo presenečenj, predvsem pa razburljivih doživetij, ki jih obetajo
animirane pustolovščine.
V nedeljo, 26. januarja, si bo mogoče med 14. in 18. uro v kinematografih Cineplexx v
Kranju, Kopru, Novem mestu, Celju, Mariboru in Murski Soboti po posebni ceni ogledati
uspešnice, ki navdušujejo staro in mlado. Oblačno z mesnimi kroglicami 2 nadaljuje zgodbo
o bistrih izumih in novo odkritem ekosistemu žive hrane. Neverjetno pustolovščino z
nepredvidljivim koncem prinaša tudi Sprehod z dinozavri v 3D, v katerem lahko resnično
vidite in občutite, kako je bilo pred 70 milijoni let, ko so Zemlji vladali dinozavri.
Najsodobnejša 3D tehnika nudi poglobljeno izkušnjo epskega prazgodovinskega sveta.
Purana na begu pričenjata svojo pot po slovenskih kinematografih v četrtek, 23. januarja;
njun pristanek v daljni zgodovini, kjer bosta mogoče spremenila navade za cela stoletja – da
bi ljudje nehali jesti purane – si lahko na družinskem dnevu ogledate po posebni ceni.
Cena vstopnic za ogled omenjenih filmov bo 26. 1. ugodna, 4 evre na film (doplačilo za film
v 3D tehniki je 1,50 evra).
Tega dne pa obiskovalke in obiskovalce vseh starosti čaka še nekaj presenečenj. Otroški
kotiček Oslarija v Planetu Tuš, kjer se sicer nahajajo kinematografi Cineplexx, nudi v dneh
med 26. 1. in 2. 2. tistim, ki bodo kupili vstopnice za ogled katerega od filmov iz paketa
Družinski dan, eno uro brezplačnega varstva za otroka (velja za Kranj, Koper, Celje,
Maribor). V Kranju bo otroke razveseljevala maskota Čalapinko, ki jih bo tudi spodbujala na
kreativnih delavnicah.
V vseh kinematografih Cineplexx obiskovalke in obiskovalce čakajo presenečenja, za katera
so poskrbeli: Steril-O-Sept, Jana, Haribo in Družinski zabavnik.
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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.

