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Cineplexx International: Лидер на пазарот во Југоисточна Европа
Со инвестиција од 7,5 милиони евра за изградба на две нови кино локации во Ниш и во
Приштина, Cineplexx уште еднаш ја потврди лидерската позиција во регионот.
Заедно со Cineplexx International, водечкиот австриски кино оператор дополнително го прошири
своето работење во рамките на ЈИЕ (Југоисточна Европа). По само шест месеци, Cineplexx отвори
мултиплекс кино со 800 седишта и најнова врвна филмска технологија во третиот по големина српски
град Ниш. Првата локација на групацијата Cineplexx во Република Косово беше отворена во
последната недела од ноември во главниот град Приштина. Двете локации, Ниш и Приштина ги нудат
најновите кино технологии: сите екрани се дигитални, технологија на 3D проекција, како и најновата
ДОЛБИ звук технологија.
"Отворањето во Ниш и Приштина одбележува ново поглавје во нашата успешна приказна во регионот
на ЈИЕ. Очекуваме до 250.000 посетители секоја година ", вели Кристоф Папусек, Главен финансиски
директор и партнер во Cineplexx International.
Од почетокот на своите планови за експанзија во 2009 година, Cineplexx континуирано ја јакнеше
својата позиција на пазарот во Југоисточна Европа. Во 2011 година, групацијата го отвори првото
кино во Хрватска. Следеше и проширување во Србија. Од тогаш, Cineplexx е присутен во Македонија,
Црна Гора, Албанија и Словенија. Со отворањето на новото кино во Солун минатата година,
компанијата влезе за прв пат и на грчкиот пазар.
"Нашата компанија е многу добро позиционирани во овој регион, а ние сме лидери на пазарот во
неколку земји. Кината се многу популарни во Југоисточна Европа. Со зголемување на бројот на
трговски центри-кината се позиционираа како неопходен елемент на забава", вели Кристоф Папусек,
Главен финансиски директор и партнер во Cineplexx International.
Во 2017 година, Cineplexx ќе стане најголемиот кино оператор во регионот на Западен Балкан, со
вкупно дваесет кино локации во осум земји од регионот во Југоисточна Европа.

Constantin Film-Holding е основан во 1951 година, во Австрија, како компанија за дистрибуција на филмови. Во
доцните 1960ти беше создадена втората база, која значеше почеток на развојот на кино индустријата во
Австрија. Во 1990те во овој сегмент беа отворени 25 традиционални кина и кино центри.
Cineplexx International е основан во 2009 година, кога започна ширењето на Cineplexx надвор од границите на
Австрија. Првото такво кино е отворено во Болцано во јужна Тирол/Италија.
Во текот на 2011 и 2012 година компанијата доживува рапидна експанзија на Балканот, отворајќи голем број на
кина во Србија, Црна Гора, Хрватска и Македонија.
По Македонија следеше освојување на пазарот во Словенија кадешто беа отворени пет мултиплекс кина во мај
2013 година и уште неколку кина во следните месеци во Србија и Словенија. Како дел од својот развој во
регионот, Cineplexx го отвори првото мултиплекс кино во Тирана, Албанија, во декември 2013. Последното
проширување е во Ноември 2016 во Приштина. Во моментов Cineplexx има силно присуство на пазарот со
вкупно шест традиционални кино сали како и 40 мултиплекс локации во Австрија, Србија, Црна Гора, Хрватска,
Словенија, Македонија, Албанија, Италија, Косово и Грција, каде има вкупно 291 кино сали. Во 2015 година,
вкупниот број на вработени достигна 1.300, а компанијата оствари промет од 125 милион евра. Бројката на
посетители за истата година достигна 12 милиони.
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КИНО ПРОГРАМА 22 – 28.12.2016
Роуг 1: Приказна од Војна на ѕвездите
Дигитал 3D
работни денови:
15:00, 18:30, 20:00, 21:00, 21:45, 22:30
викенд:
12:15, 15:00, 18:30, 20:00, 21:45, 22:30
Роуг 1: Приказна од Војна на ѕвездите
Дигитал 2D
Секој ден : 16:30, 21:00
24 Недели
секој ден: 16:45
Сојузници 2D
секој ден: 17:30, 19:40, 22:00
Заточеничка:
секој ден освен четврток: 19:30, 21:15, 23:00
четврток: 16:00
Подземен свет: Крвави Војни
секој ден: 18:45
Луд Божиќ на Работа 2D
секој ден освен четврток: 16:00, 20:10, 22:15
четврток: 20:10, 22:15
Фантастични Зверки и каде можат да се
најдат
секој ден: 15:20, 17:45
Пристигнување 2D
секој ден: 18:00, 20:30
Стадо 2D
Секој ден: 19:15, 21:30
Фриц Ланг 2Д
секој ден: 22:40
Г-а Слоун
секој ден: 20:20, 22:50

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ
Тролови 3D
викенд: 12:30, 14:20
Ваијана 2D
викенд: 12:40, 14:45
Ваијана 3D
работни денови: 15:45, 17:00
викенд: 11:20, 13:40, 15:45, 17:00
Синг 3D
работни денови: 15:10, 17:15, 19:30
викенд: 11:00, 13:00, 15:10, 17:15, 19:30
Синг 2D
работни денови: 16:15, 18:15
викенд: 12:00, 14:00, 16:15, 18:15
Хауард ловкрафт и замрзнатото кралство
викенд: 11:40, 13:20

*Киното го задржува правото за промена на
програмата без претходна најава.

