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CINEPLEXX CINEPLEXX CINEPLEXX CINEPLEXX v Slovenijo prinaša novo doživetje in visoko v Slovenijo prinaša novo doživetje in visoko v Slovenijo prinaša novo doživetje in visoko v Slovenijo prinaša novo doživetje in visoko 

kakovost kino ponudbekakovost kino ponudbekakovost kino ponudbekakovost kino ponudbe!!!!    

 

Cineplexx je eden izmed vodilnih kinematografov v Evropi na področju digitalizacije slike, zvoka 

in 3D tehnologije. Oktobra 2012 je Cineplexx vstopil na slovenski trg s prevzemom 

kinematografov v Planetu Tuš Celje, Maribor, Novo mesto, Kranj in Koper. S pomočjo 

strateškega partnerja Continental Filma, ki ima svoj uradni sedež na Hrvaškem v Zagrebu in je v 

Sloveniji zastopnik filmskega studia Sony Pictures, sta podjetji pričeli s sodelovanjem tudi v 

Sloveniji. Continental Film je poleg slovenskega podjetja še distributersko podjetje u Bosni in 

Hercegovini in preko svojih partnerjev distribuira filme tudi na območju Makedonije, Kosova in 

Albanije. 

 

Cineplexx želi svojim obiskovalcem ponuditi visoko kakovost in najsodobnejšo tehnologijo, ki bo 

omogočila novo doživetje kina. Cineplexxova napredna digitalna tehnologija je izostrila zvok, ob 

novi sliki ter ''RealD 3D'' in HFR (High Frame Rate) tehnologiji, pri kateri se prikaže kar 48 

sličic v sekundi / 4K resolucija, pa postanejo doživetja filma resnična in otipljiva, tako da 

skorajda postanemo del filma. 

 

Poleg najmodernejše tehnologije Cineplexx razvaja svoje obiskovalce tudi s prijateljskim 

druženjem, z zabavo in sprostitvijo, ter z nepozabnimi dogodki, ki bodo ukrojeni po meri 

vsakega obiskovalca in bodo prava poslastica za še tako različne ali zahtevne okuse. Moški in 

ženske bodo lahko uživali na tematskih večerih, rezerviranih samo zanje. Posebno pozornost 

namenjajo družinam, saj vedo, da je v današnjem času zelo pomembno kakovostno in skupno 

preživljanje prostega časa družine. Prav zato imajo družinam namenjen klub »Družinski filmski 

klub«, v katerem vsak otrok, mlajši od 14 let, prejme cenejšo vstopnico, kot tudi eden izmed 

staršev, če v kino pridejo do 17. ure. Vsak član »Družinskega filmskega kluba« prejme ob obisku 

brezplačno pokovko. Vsak mesec za družine organizirajo Družinski dan s številnimi ugodnostmi 

in ogromno zabave. Posebnost ponudbe, ki jo Cineplexx prinaša, so prenosi oper in baletov v 

živo. 

 

Julija bo Cineplexx predstavil novo spletno stran, poleg tega pa tudi Cineplexxovo aplikacijo za 

pametne telefone, s katero boste lahko vsak trenutek vedeli, česa ne smete zamuditi. Kmalu bo 

možen tudi nakup vstopnice z mobilnim telefonom, od jeseni 2013 pa se boste lahko pridružili 

tudi  Cineplexxovemu programu zvestobe. Cineplexx je več kot kino! 

 

Prenova kinematografov na vseh 5 lokacijah, ki je potekala v zadnjih mesecih in se zaključila 

meseca maja, je najprej stekla v Mariboru in Celju, takoj zatem so sledila še mesta Kranj, Koper 

in Novo mesto. Popolna digitalizacija, RealD 3D in HFR tehnologija, novi prodajni pulti, večja 

ponudba menijev za različne okuse, digitalni plakati visoke kakovosti v preddverju kino dvoran, 

informacijski kanal, ki goste obvešča o aktivnostih, filmih, in podobno, so kinematografom dali 

prave Cineplexxove barve in energijo. V Celju in Mariboru bodo gostom ponudili kar 216 

izjemno udobnih VIP usnjenih sedežev, v vseh 32 kinodvoranah po Sloveniji pa imajo kar 6286 

sedežnih mest.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Življenje v kinuŽivljenje v kinuŽivljenje v kinuŽivljenje v kinu    
 
 

Cineplexx ima tudi novega stanovalca. Ime mu je Domen Čuden in je precej nenavadna, 

predvsem pa zelo zabavna oseba, ki preprosto obožuje Cineplexx, zato se je odločil vanj kar 

preseliti.  

 

Podobo je Domnu Čudnu posodil izvrstni in duhoviti Jurij Zrnec, ki skozi serijo video zgodb 

gledalce vedno spravi v smeh, hkrati pa predstavlja novosti, ki jih želi Cineplexx nuditi vsakemu 

njihovemu gostu. 

 

Tako je Domen posnel že mnogo video zgodb. V prvi se predstavi in pojasni, zakaj se je sklenil 

preseliti v Cineplexx, v drugi ga že ob jutranji kavi oblegajo oboževalke, v tretji odkriva svoj 

glasbeni talent in kot raper predstavi svoje novo domovanje, v četrti s skrito kamero preži na 

Cineplexxove obiskovalce in jih vabi k sodelovanju v nagradni igri za avtomobil Peugeot 208 

Active, v peti pa se poda v zakulisje in razkriva Cineplexxovo tehnologijo za vrhunski ogled 

filma. Nadaljne zgodbe seveda še sledijo... 

 

Domna Čudna in njegovo življenje v kinu lahko spremljate na spletni strani www.cineplexx.siwww.cineplexx.siwww.cineplexx.siwww.cineplexx.si in 

na Facebook strani Cineplexx SlovenijaCineplexx SlovenijaCineplexx SlovenijaCineplexx Slovenija. Kdor želi spoznati Cineplexx, mora 18. in 19. maja 

priti na otvoritveni vikend kinematografov Cineplexx v Celju, Mariboru, Novem mestu, Kranju 

in Kopru.  

 

 

 

 

 

 

    
    
        



 

 

Otvoritveni vikend v Cineplexxu 18. in 19. maja!Otvoritveni vikend v Cineplexxu 18. in 19. maja!Otvoritveni vikend v Cineplexxu 18. in 19. maja!Otvoritveni vikend v Cineplexxu 18. in 19. maja!    
 

 
18. in 19. maja18. in 19. maja18. in 19. maja18. in 19. maja bodo bodo bodo bodo kinematografikinematografikinematografikinematografi    CineplexxCineplexxCineplexxCineplexx v nakupovalnih središčih Planetov Tuš Celje, 

Maribor, Novo mesto, Kranj in Koper uradno odprli vrata v njihov svet kina.  

 

Novo podobo želijo pospremiti z velikim praznovanjem, zato so ta konec tedna pripravili veliki 

dogodek, ki se bo odvijal v vseh njihovih kinematografih po Sloveniji. Vsem obiskovalcem bodo 

ponudili številne ugodnosti, kot so vstopnice za vse filme po 3 EUR (razen za film Hitri in drzni 

6) in poseben popcorn meni že za 1 EUR. Z novo RealD 3D tehnologijo se boste lahko spoznali 

v soboto in nedeljo do 16. ure, ko si bo v vseh Cineplexxih možno brezplačno ogledati 3D 

filmske napovednike! To bo vsekakor edinstvena priložnost doživetja kina najboljše kakovosti, 

zato se pridružite na praznovanju, ki ga res ne gre zamuditi! 

 

V soboto ob 20. uri si bo možno ekskluzivno v Sloveniji ogledaekskluzivno v Sloveniji ogledaekskluzivno v Sloveniji ogledaekskluzivno v Sloveniji ogledatitititi    predpremiero predpremiero predpremiero predpremiero akcijskegaakcijskegaakcijskegaakcijskega    

film Hitri in drzni 6film Hitri in drzni 6film Hitri in drzni 6film Hitri in drzni 6    samo v kinematografih Cineplexxsamo v kinematografih Cineplexxsamo v kinematografih Cineplexxsamo v kinematografih Cineplexx. Na ta dan bo avto klub GaS Tuning 

priredil v Celju največje srečanje predelanih vozil v Sloveniji - Show'n'ShineShow'n'ShineShow'n'ShineShow'n'Shine, ki ga bo pospremil 

bogat spremljevalni program z driftanjem, stunti, DJ-ji, nastopajočimi in obilico lepih deklet. 

 

Tudi v tednih po otvoritvi prenovljenih kinodvoran pripravljajo številne tematske dogodke, zato 

jih spremljajte na www.www.www.www.cineplexx.sicineplexx.sicineplexx.sicineplexx.si ali Facebook strani Cineplexx SlovenijaCineplexx SlovenijaCineplexx SlovenijaCineplexx Slovenija....    

    

    

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CINEPLEXX skozi CINEPLEXX skozi CINEPLEXX skozi CINEPLEXX skozi ččččasasasas    
 

 

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-ih let prejšnjega stoletja. V tem segmentu je delovalo 25 

tradiconalnih kinematografov in kinematografskih centrov, vse do začetka 90-ih, ko je podjetje 

doživelo strukturno spremembo. Leta 1993 je bila ustanovljena hčerinska družba Constantin 

Film Holdinga z imenom Cineplexx Cine Operations Gmbh (d.o.o.). 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 obstalo še nekaj tradicionalnih kinematografov, ki so skupaj imeli do 16 

dvoran. Leta 2009 se je podjetje Cineplexx International GmbH začelo širiti v Avstriji sosednje 

države, prvo kinodvorano izven Avstrije pa je odprlo v Bolzanu na severnem Tirolskem. 

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 Cineplexx kinematografov na 

Hrvaškem, v Srbiji, Črni gori in Makedoniji. Zadnja širitev podjetja je potekala oktobra 2012, ko 

je prevzelo 5 multipleksov v Sloveniji. Trenutno je tako kar 94 filmskih platen aktivnih izven 

Avstrije. 

S kar 35 multipleksi in 6 tradicionalnimi lokacijami v Avstriji, na Hrvaškem, v Srbiji, Sloveniji, 

Črni gori, Makedoniji in Italiji, je Cineplexx močno zastopan na tržišču in nudi kar okoli 60.000 

sedežnih mest v 267 dvoranah.  Leta 2012 je delovna sila podjetja štela kar 1.100 zaposlenih, 

skupni prihodki od prodaje so znašali 115 milijonov evrov, število Cineplexxovih obiskovalcev 

pa je doseglo 10,5 milijonov.  

  



 

 

CINEPLEXX prinaša v slovenske kinematografe novo dobo CINEPLEXX prinaša v slovenske kinematografe novo dobo CINEPLEXX prinaša v slovenske kinematografe novo dobo CINEPLEXX prinaša v slovenske kinematografe novo dobo 

digitalizacije: RealD 3D, HFR/48 slidigitalizacije: RealD 3D, HFR/48 slidigitalizacije: RealD 3D, HFR/48 slidigitalizacije: RealD 3D, HFR/48 sliččččic in 4K ic in 4K ic in 4K ic in 4K ----        Z novo Z novo Z novo Z novo 

tehnologijo do boljšega zvoka in sliketehnologijo do boljšega zvoka in sliketehnologijo do boljšega zvoka in sliketehnologijo do boljšega zvoka in slike    

 

CineplexxCineplexxCineplexxCineplexx s prenovo kinematografov v Planetih Tuš v Celju, Kranju, Kopru, Mariboru in 

Novem mestu predstavlja izpopolnjeno digitalno sliko in zvok. Novi digitalni projektorji s 

tehnologijo RealD 3D, HFR in 4K obljubljajo nova filmska doživetja ob odlični sliki in zvoku. 

Cineplexx kinematografiCineplexx kinematografiCineplexx kinematografiCineplexx kinematografi prinašajo novo doživetje kina. Črte na filmskem platnu, tresoči se 

podnapisi, ter kričeč ali zamolkel zvok so preteklost. OdliOdliOdliOdličen zvoken zvoken zvoken zvok, ne glede na to, kjer v 

kinodvorani sedite, ter ostra, barvita in jasna slikaostra, barvita in jasna slikaostra, barvita in jasna slikaostra, barvita in jasna slika, ki vas posrka v dogajanje, so značilnosti    

digitalizacijedigitalizacijedigitalizacijedigitalizacije v Cineplexx multipleksih.  

Vseh pet lokacij CineplexxCineplexxCineplexxCineplexx kinematografov bo opremljenih s tehnologijo RealD 3D, ki ustvarja 

sliko, polno podrobnosti, prikazanih v naravnih barvah in visokih kontrastih.  

Dvorane v CeCeCeCelju, lju, lju, lju, Mariboru in KranjuMariboru in KranjuMariboru in KranjuMariboru in Kranju bodo opremljene tudi s HFR (High Frame Rate) 

tehnologijo, pri kateri    se prikaže karse prikaže karse prikaže karse prikaže kar    48 sli48 sli48 sli48 sličic v sekundiic v sekundiic v sekundiic v sekundi    / 4K resolucijo/ 4K resolucijo/ 4K resolucijo/ 4K resolucijo,,,, ki bo sliki prinesla 

realističnost, ustvarila iluzijo globine, in vas popeljala v dogajanje, da se boste počutili, kot da ste 

del dogajanja na filmskem platnu.  

Nova filmske avanture lahko doživite v kar 32 dvoranah v petih kinematografih Cineplexx po 

Sloveniji. Zvok in slika še nikoli nista bila tako ostra, ogled filma še nikoli ni bil tako doživet in 

zabaven! 

        



 

 

CINEPLEXX tCINEPLEXX tCINEPLEXX tCINEPLEXX tehniehniehniehniččččni podatkini podatkini podatkini podatki    
 

 

- 32 kinodvoran v Sloveniji 

- vse dvorane so digitalizirane 

- 14 kinodvoran z RealD 3D tehnologijo 

- RealD 3D tehnologija na vsaki Cineplexx lokaciji 

- 3 kinodvorane z HFR (High Frame Rate) / 48 sličic / 4 K tehnologijo v Celju, Mariboru 

in Kranju 

- 6.286 sedežev 

- 216 VIP usnjenih sedežev v Celju in Mariboru 

    
    
    

 

 


