Največji kinematograf v regiji ponovno raste!
Cineplexx se širi tako v Sloveniji kot v Albaniji. Vrata odpira prvi multipleks v
tem delu Evrope!
Avstrijsko kinematografsko podjetje Cineplexx je pred nekaj leti skupaj s partnerskim
podjetjem Continental group začelo s pomembno širitvijo svojega kinematografskega posla v
regiji. Že do konca letošnjega leta bo svojo ponudbo še bolj obogatilo, saj se širi v Sloveniji, v
Albaniji pa odpira prvi multipleks nasploh! V Sloveniji bo Cineplexx odprl vrata multipleksa
v Murski Soboti, Cineplexx Tirana pa se bo nahajal v največjem nakupovalnem središču v
Albaniji, Tirana East Gate!
Cineplexx v Sloveniji kot kinematografsko podjetje deluje že več kot eno leto. S petimi
multipleksi, ki jih je Cineplexx odprl spomladi 2013, je nedvomno največji kino operater v tej
državi. Že ta mesec bo, po podpisu najemne pogodbe z nakupovalnim središčem Maximus
(Dobel d.o.o.) v Murski Soboti, Cineplexx prevzel tri dvorane s 443 sedeži. Vsa ponudba
bo popolnoma digitalizirana, z integrirano moderno 3D tehnologijo in najboljšim prostorskim
zvokom (surround sound), tako kot so opremljeni tudi vsi drugi Cineplexxovi kinematografi v
regiji, ki tako postanejo dodatna atrakcija v nakupovalnih središčih. »Zelo smo zadovoljni, da
je vodilni kinematograf v regiji izbral nas. Cineplexx zagotavlja še bogatejšo in bolj raznoliko
filmsko ponudbo v našem mestu,« je povedal direktor nakupovalnega središča Maximus,
Iztok Polanič.
V Albaniji sta partnerja Cineplexx in Continental group že leta 2012 pokazala zanimanje za
odprtje prvega multipleksa v tem delu Evrope, v teh dneh pa so pogajanja končno
zaključena. Prvi multipleks v Tirani, Cineplexx Tirana East Gate, naj bi po pričakovanjih vrata
odprl sredi decembra 2013! Nakupovalno središče Tirana East Gate, kjer bo deloval
Cineplexx, že od leta 2011 privablja rekordno število domačih prebivalcev, ne le iz Tirane,
temveč tudi iz vse Albanije. Letos so se v nakupovalnem središču odločili stopiti korak dlje in
svojim bodočim obiskovalcem ponuditi še eno obliko nepozabne zabave – multipleks
kinematograf!
V Cineplexxu Tirana East Gate bo sedem modernih dvoran s kapaciteto kar 908 sedežev in
kar 90 posebnih VIP usnjenih sedežev, ki se bodo nahajali na najboljšem mestu v dvorani,
od koder bodo obiskovalci lahko v filmih uživali, kot bi sedeli v svojih najljubših sedežih
doma, 55 sedežev pa bo namenjenih zaljubljencem. Poleg tega bodo vse dvorane v
multipleksu popolnoma digitalizirane z moderno 3D tehnologijo in prostorskim zvokom.
Cineplexx Murska Sobota in Cineplexx Tirana East Gate bosta po kakovosti, obsegu in
ponudbi nedvomno dosegala najbolj moderne kinematografske standarde v Evropi. Samo ta
dva multipleksa bosta s kar 150 filmskimi naslovi letno prikazovala najnovejše Hollywoodske
uspešnice, kot tudi lokalno produkcijo in evropsko kinematografsko ponudbo.
Poleg popolne 3D izkušnje, izredne kakovosti slike na velikih platnih, udobnih dvoran in
bogate ponude najbolj priljubljenih filmov, bosta Cineplexx Murska Sobota in Cineplexx
Tirana East Gate svojim obiskovalcem ponudila številne ugodnosti. Med njimi bodo nagradni
programi, kartice zvestobe,nagradne igre, razne promocije, posebne ponudbe ob družinskih
dnevih, posebni dnevi za dame (Ladies Night) in za moške (Men's Night), brezplačno
parkiranje, najmodernejša spletna stran za rezervacijo vstopnic in natančen pregled
kinematografske ponudbe, promocijski filmi in še veliko več.

Po odprtju bosta multipleksa Cineplexx Murska Sobota in Cineplexx Tirana East Gate
postala štirinajsti in petnajsti Cineplexxov kinematograf v jugovzhodni Evropi (poleg petih v
Sloveniji, štirih na Hrvaškem, dveh v Srbiji, in enega v Črni Gori ter v Makedoniji, ki že
delujejo). Če temu dodamo še številne Cineplexxove kinodvorane, ki v Avstriji in Italiji
obratujejo že več let, je tako Cineplexx z dvema novima multipleksoma še bolj utrdil svoj
položaj vodilnega kinematografskega podjetja v Jugovzhodni Evropi!
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 prejšnjega stoletja. V tem segmentu je
delovalo 25 tradicionalnih 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 1100 zaposlenih, skupni prihodki od prodaje so znašali 115 milijonov evrov, število Cineplexxovih
obiskovalcev pa je doseglo 10,5 milijonov.

