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Na zmenek v kino
Dogodek v kinematografih Cineplexx, privlačen tako za samske kot v paru. Prijeten
večer ob premiernem ogledu komedije Tisti čudni občutek in zabava po njem.
Možnost spoznavanja novih ljudi na hitrih zmenkih.
Druženje z metuljčki v želodcu v četrtek, 22. maja, že od 18.30 v vseh kinematografih
Cineplexx: v Kranju, Kopru, Celju, Mariboru, Novem mestu in Murski Soboti.
Še se spomnite vznemirjenja, ki so jih prinesli zmenki v kinu? Zaradi osebe, ki vas je
povabila, in filma samega?
Podoživite stare občutke in se veselite novih na Cineplexxovi premieri komedije Tisti
čudni občutek režiserja Toma Gormicana, v kateri se trije najboljši prijatelji (Zac Efron,
Michael B. Jordan, Miles Teller) spopadajo s tem, s čimer se je večina od nas: izgubo in
razočaranjem v življenju, zaobljubo »nikoli več«, tovarištvom in novimi ljubeznimi ter
nepredvidljivostmi življenja. Mogoče se vam bo eno od njih zgodilo prav v
kinematografih Cineplexx. Dodatno pripravljamo v Cineplexxu v Kopru, Kranju ali
Mariboru presenečenje pred premiero v sodelovanju s portalom www.ona‐on.com, saj
bodo tam ob 18.30 potekali hitri zmenki (prijave zanje sprejemajo na portalu).
Po ogledu filma, katerega prikazovanje se pričenja ob 20.00, pa se obeta še eno prijetno
druženje: v Kopru, Celju in Mariboru v Planetu Bar, v Kranju pa v Luxury Baru, kjer vas
bodo pričakali s pijačo dobrodošlice v barvi strasti. Na voljo bo z vstopnico za film Tisti
čudni občutek.
Kinematografi Cineplexx bodo svoje zveste obiskovalke in obiskovalce premieri v vseh
svojih kinematografih kot običajno še dodatno razvajali z darili, za katera sta tokrat
poskrbela čokoladnica Rustika in osvežilna brezalkoholna pijača Sexes. Pred ogledom
filma bodo lahko sodelovali v nagradnem žrebanju za darilni paket portala www.ona‐
on.com in luksuzne stimulacijske izdelke Boudoir Dreams.
Pridite sami ali v družbi svojega partnerja oziroma partnerice – zabavno bo.

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, Makedoniji
in Sloveniji, proti koncu lanskega leta v Albaniji, letos še v Beogradu. Trenutno je Cineplexx
poleg matične Avstrije prisoten še v devetih državah s 44 kinematografi, 291
kinodvoranami, 56.065 sedeži. Leta 2013 je imel 1200 zaposlenih, ki so ustvarili 110
milijonov evrov prihodkov, število Cineplexxovih obiskovalcev pa je doseglo 11 milijonov.

