
  

 

 
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 
 

Το κινηματογραφικό τοπίο στην Ελλάδα αλλάζει 
 
 
Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2015 - Η δυναμική είσοδος της Αυστριακής εταιρείας, 
CINEPLEXX, στην Ελληνική αγορά υπόσχεται να  μετατρέψει «μια βραδιά στον 
κινηματογράφο» σε μία φανταστική και μοντέρνα εμπειρία! 
 
H Cineplexx International GmbH, με εμπειρία σχεδόν μισού αιώνα στην βιομηχανία του 
κινηματογράφου, θεωρείται από τις κορυφαίες αλυσίδες κινηματογράφων στην Ευρώπη. 
Έχοντας στο δυναμικό της περισσότερες από 300 οθόνες σε 42 διαφορετικά σημεία, 
απασχολεί περίπου 1100 εργαζόμενους. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της εταιρείας, 
υπολογίζεται πως γύρω στους 10,5 εκατομμύρια είναι κάθε χρόνο οι φίλοι του σινεμά που 
επισκέπτονται κάποιο Cineplexx στην Ευρώπη.  
 
Από το 2009 η εταιρεία άρχισε την επέκταση σε γειτονικές με την Αυστρία χώρες, όπως η 
Ιταλία και ακολούθως άπλωσε την παρουσία της σχεδόν σε όλα τα Βαλκάνια. 
Συγκεκριμένα: Κροατία, Σλοβενία, Σερβία, Μαυροβούνιο, ΠΓΔΜ και Αλβανία. 
 
Η Ελλάδα αποτελούσε μέρος του στρατηγικού οράματος της εταιρείας εδώ και κάποια 
χρόνια. Έπειτα από σχολαστική αξιολόγηση του κινηματογραφικού τοπίου και παρά τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα σε μια δύσκολη οικονομική πραγματικότητα, η 
Cineplexx International αποφάσισε να φέρει την τεχνολογικά άρτια κινηματογραφική 
εμπειρία και στο ελληνικό κοινό. Με την είσοδό της στη χώρα μας, η Cineplexx 
ενδυναμώνει περαιτέρω την ηγετική της θέση στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. 
 
Ο κύριος Christof Papousek, CFO και συνιδιοκτήτης της Cineplexx International GmbH, 
δηλώνει, «αν δούμε την επένδυση σε εικόνα και  ήχο, μαζί με τις μοναδικές ιστορίες που οι 
μεγάλοι δημιουργοί μας διηγούνται, μπορούμε να το δούμε ξεκάθαρα…. ο 
κινηματογράφος είναι μία καταπληκτική εμπειρία». «Η μεγάλη οθόνη είναι κάτι εξαιρετικό 
και η κινηματογραφική εμπειρία είναι πραγματικά ξεχωριστή επειδή το κοινό μοιράζεται 
την εμπειρία του συλλογικά, μαζί με τους υπόλοιπους θεατές, στο ιδανικό περιβάλλον που 
κάθε δημιουργός προορίζει για την ταινία του». «Πρέπει να φέρουμε τον κινηματογράφο 
πάλι στην μόδα» 
 



  

 

«Με την ποιότητα των κινηματογραφικών παραγωγών σήμερα, οι κινηματογράφοι 
καλούνται να αναβαθμίζουν τις αίθουσές τους. Διεθνείς μελέτες έχουν αποδείξει ότι η 
ποιότητα των κινηματογράφων είναι εξαιρετικά σημαντική για τους επισκέπτες. Η 
ψηφιακή επανάσταση στην προβολή της εικόνας πλέον ακολουθείται και από τον 
τρισδιάστατο ήχο. Τα αναπαυτικά καθίσματα, η καθαριότητα, η φιλική εξυπηρέτηση και το 
ευχάριστο κλίμα δείχνουν να επηρεάζουν σημαντικά τους κινηματογραφόφιλους». 
 
«Η εμπειρία μας καταδεικνύει ότι ένα ελκυστικό περιβάλλον γύρω από την αίθουσα είναι 
εξίσου σημαντικό. Αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο το φουαγέ, αλλά επίσης και το κοντινό 
περιβάλλον έξω από τον κινηματογράφο. Εδώ βέβαια μεγάλο ρόλο παίζουν τα εμπορικά 
κέντρα. Η γαστρονομία προσκαλεί το κοινό για χαλάρωση και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. 
Ένας επιτυχημένος κινηματογράφος που προσφέρει αντίστοιχα υψηλού επιπέδου εστίαση 
και φιλική ατμόσφαιρα είναι πολύ σημαντικός καταλύτης για την γενικότερη επιτυχία του 
εμπορικού κέντρου».  
Ο κύριος Christian Langhammer, CEO και συνιδιοκτήτης της εταιρείας Cineplexx 
International GmbH εκφράζει την εμπιστοσύνη του στην Ελλάδα 
 
«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι με την είσοδο μας στην τοπική αγορά και είμαστε ανοιχτοί 
σε προτάσεις συνεργασίας σε όλο το φάσμα του κινηματογράφου». «Είμαστε πραγματικά 
προσηλωμένοι να ξαναφέρουμε τον κινηματογράφο στην κορυφή της διασκέδασης» 
 
 
Εγκαίνια των cineplexx στη Θεσσαλονίκη με τη νέα ταινία του James Bond, Spectre! 
 
Ο πρώτος κινηματογράφος Cineplexx στην Ελλάδα βρίσκεται στον δεύτερο όροφο του One 
Salonica Outlet Mall και προσφέρει 8 υπερσύγχρονες αίθουσες, όλες με δυνατότητα 3D 
προβολής και ένα πρωτοποριακό σύστημα αγοράς εισιτηρίων και κυλικείου από ένα 
ταμείο, με πολλές προσφορές στις τιμές για μικρούς και μεγάλους. Παράλληλα προσφέρει 
ένα μοναδικό club προνομίων όπου τα μέλη του έχουν δυνατότητα αγοράς φθηνότερων 
εισιτηρίων και συλλογής πόντων βάση του οποίου μπορούν να κερδίζουν δωρεάν είδη 
κυλικείου και εισιτήρια, αλλά και δυνατότητα παρακολούθησης τοπικών και διεθνών 
παραγωγών.  
 
H επίσημη έναρξη θα πραγματοποιηθεί στις 09 Νοεμβρίου στον κινηματογράφο Cineplexx 
στον δεύτερο όροφο του One Salonica Outlet Mall και θα προβληθεί σε επίσημη πρεμιέρα 
η καινούργια ταινία James Bond SPECTRE, με παρουσιάστρια την Τόνια Σωτηροπούλου και 
τον Θέμη Γεωργαντά στα deck του 007 πάρτι. 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Cineplexx, κεντρικά γραφεία 
κ. Αλέξανδρος Παπανικολάου 
Τηλ.: 210 8075709 
e-mail: info@cineplexx.gr 


