ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η απόλυτη εμπειρία του θερινού σινεμά από τα CINEPLEXX στην Θεσσαλονίκη,
ξεκινά με την ταινία Angry Birds!
Θεσσαλονίκη, Μάιος 2016 - Ο θερινός κινηματογράφος των Cineplexx στην Ελλάδα
βρίσκεται στον δεύτερο όροφο του One Salonica Outlet Mall, παρέχει όλες τις προδιαγραφές
ενός υπερσύγχρονου κινηματογράφου σε ένα μοναδικό περιβάλλον κάτω από τα αστέρια.
Με σύστημα ήχου Dolby digital, εικόνα Digital 2D και RealD 3D θα ξεχάσετε ό,τι ξέρατε για
τον θερινό κινηματογράφο.
Με την καλοκαιρινή υπερσύγχρονη κινηματογραφική αίθουσα, τα Cineplexx αποδεικνύουν
έμπρακτα ότι σέβονται τις συνήθειες του ελληνικού σινεφίλ κοινού και έχουν στόχο να το
αγκαλιάσουν κάνοντας τον θερινό κινηματογράφο μια αληθινή εμπειρία διασκέδασης. Ο
θεατής θα έχει την δυνατότητα να απολαύσει την αγαπημένη του ταινία, επιλέγοντας από
ένα πλούσιο μενού, εδέσματα της αρεσκείας του.
Τα εγκαίνια της θερινής αίθουσας, θα πραγματοποιηθούν στις 10 Μαΐου 2016 στα Cineplexx,
όπου θα προβληθεί σε επίσημη πρεμιέρα η καινούργια ταινία Angry Birds, με dj party και
πολλές εκπλήξεις!

Η δυναμική είσοδος της Αυστριακής εταιρείας, CINEPLEXX, στην Ελληνική αγορά
είναι πλέον γεγονός!
H Cineplexx International GmbH, μια από τις κορυφαίες αλυσίδες κινηματογράφων στην
Ευρώπη, με εμπειρία σχεδόν μισού αιώνα στην βιομηχανία του κινηματογράφου, έρχεται να
αγκαλιάσει τον κοινό της Θεσσαλονίκης προσφέροντας την απόλυτη κινηματογραφική
εμπειρία.
Ο οραματιστής και ιδρυτής των Cineplexx International GmbH, Christian Langhammer, μαζί
με την ομάδα του δημιούργησαν ένα καταπληκτικό δίκτυο κινηματογραφικών αιθουσών, για
το οποίο βραβεύτηκαν παγκοσμίως. Το μεγάλο τους στοίχημα ήταν να συνδυάσουν την

υψηλή τεχνολογία, την ποιότητα των υπηρεσιών, το φιλικό περιβάλλον, το άψογο marketing
και τα κατάφεραν! Απόδειξη αυτού, είναι η επίσημη βράβευση του Cine Europe’s 2016
“International Exhibitor of the Year Award”, η οποία πρόκειται να λάβει χώρα στις 23 Ιουνίου
2016, στην Βαρκελώνη.
Αυτό το βραβείο αποτελεί μια παγκόσμια διάκριση, τόσο για τα Cineplexx παγκοσμίως, όσο
και για τον κύριο Langhammer προσωπικά.
Ο κύριος Christof Papousek, CFO και συνιδιοκτήτης της Cineplexx International GmbH,
αναφέρει μεταξύ άλλων “είναι μεγάλη τιμή για όλους εμάς στην Cineplexx αυτή η βράβευση
και δεν αφορά μόνο στον οραματιστή κ. Langhammer, αλλά σε ολόκληρο το Cineplexx Group.
Η επιτυχία μας θεμελιώνεται από την Αυστρία μέχρι την Ελλάδα και συγκεκριμένα την πόλη
της Θεσσαλονίκης.
Ο Christian Langhammer, πάντα μπροστά από τον ανταγωνισμό, καινοτόμος και
πρωτοποριακός, συνεχώς ανεβάζει τον πήχη, εφαρμόζοντας μεθόδους και πρακτικές για την
διαρκή εξέλιξη των Cineplexx.”
Η Cineplexx 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.
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