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Cineplexx prihaja v Ljubljano
Po dveh letih in prisotnosti na šestih lokacijah po Sloveniji kinematografsko podjetje
Cineplexx prihaja v Ljubljano. Naložba, vredna šest milijonov evrov, bo v
sodelovanju s podjetjem Kranjska investicijska družba (KID). Izbor med tremi
lokacijami, kjer bo sodoben kino center s 1100 sedeži. Udobje, visoka kakovost in
najsodobnejša tehnologija za obiskovalke in obiskovalce.
»Cineplexx prihaja v Ljubljano,« je novica, ki jo je v imenu Cineplexx Internationala
sporočil njegov finančni direktor in delničar Christof Papousek. Po dobrem letu iskanja
primerne lokacije in partnerja se avstrijsko podjetje povezuje s Kranjsko investicijsko
družbo, ki je v lasti Jožeta Anderliča. Naložba v sodoben kino center s 1100 sedeži je
vredna šest milijon evrov, razgovori glede pridobitve ustrezne dokumentacije že
potekajo. Novi kino center v Ljubljani bo zagotovil okoli 25 novih zaposlitev.
Njegova lokacija še ni določena. »Trenutno se odločamo med tremi,« pravi Christof
Papousek. »na Celovški cesti blizu severne ljubljanske obvoznice, blizu Tivolija in v
bližini Kliničnega centra ob Njegoševi ulici. Sodoben kino center bo imel sedem ali osem
dvoran, opremljenih z najsodobnejšo tehnologijo, ki bo omogočala popolno doživetje.
Cineplexx je strast do zvoka in slike, do filmske kulture na najvišji ravni. To je samo lani
v Sloveniji prepoznalo več kot milijon obiskovalk in obiskovalcev.« Christof Papousek
prav tako dodaja: »Kolosej nikdar ni bil na seznamu želja. Prepričani smo, da je v
Ljubljani dovolj prostora za dva kvalitetna kino multipleksa in dovolj prostora za rast v
kvaliteti kinematografov.«
Cineplexx, ki je v Sloveniji prisoten od leta 2012 v Kopru, Kranju, Novem mestu, Celju,
Mariboru in Murski Soboti, prepoznava v Ljubljani velik potencial in priložnosti za še en
kino center. »Želimo prinesti kvaliteto in dvigniti nivo ponudbe na področju
kinematografske dejavnosti,« meni Christof Papousek. »Želimo dvigniti obiskanost kino
dvoran in ljudi prepričati, da je doživetje filma še vedno najbolj popolno prav v kinu. Kar
se zadeva stroška zabave lahko rečemo: Kino je NAJBOLJŠA CENOVNO DOSTOPNA
ZABAVA.«
Podjetje za distribucijo filmov Constantin Film Holding GmbH so ustanovili leta 1951 v
Avstriji, proti koncu 60. let pa se je začelo ukvarjati tudi s kinematografsko dejavnostjo.
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, 301 kinodvoranami in skoraj 60.000 sedeži. Leta 2013 je imel 1200
zaposlenih, ki so ustvarili 115 milijonov evrov prihodkov, število Cineplexxovih
obiskovalcev pa je doseglo 11 milijonov.
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