
NJOFTIM PËR SHTYP
GJIGANDI CINEPLEXX: SJELLIM BOTËN E ARGËTIMIT NË SHQIPËRI

RRJETI I KINEMAVE CINEPLEXX NË SHQIPËRI

Shqipëria është destinacioni i 8-të për gjigandin e rrjetit të kinemave Cineplexx.

DATA E HAPJES MË 12 DHJETOR 2013 
Cineplexx e para kinema | 7 salla; 1.000 vende; për 400.000 vizitorë/vit 
Kinemaja Cineplexx në Shqipëri | 250m² ekran në total; RealD 3D;

CILËSI E SHKËLQYER E ZËRIT DHE IMAZHIT.
TEKNOLOGJIA E FUNDIT DIXHITALE.

Cineplexx International Gmbh kompani austriake zhvillon aktivitetin e saj në segmentin
e operacioneve kinematografike. Kjo kompani u krijua në vitin 1993 me bashkimin e 
kompanisë Cineplexx Cine Operations Gbmh, si filial i kompanisë Constantin Film
Holding Gmbh. 

Në këto vite ku kinemaja po rrezikonte zhdukjen e saj në Austri dhe falë strategjisë të 
këtij gjigandi për të shtrirë 20 kinema me 157 ekrane të mëdha, nga të cilat një kinema 
ofronte 16 salla për vizitorët e saj, Cineplexx arriti të jetë lider në tregun austriak dhe të 
rikthente njerëzit pranë ekranit të madh.

Në vitin 2009 Cineplexx International Gmbh filloi të zgjerohej jashtë Austrisë në shtetet e 
saj fqinje. Rrjeti kësaj kompanie ka prezencën dominuese të kinemave në Kroaci, Serbi, 
Slloveni, Maqedoni, Mali i Zi dhe Itali.

• Në vitin 2012 numri i punonjësve të kësaj kompanie shënoi 1100.
• Shuma totale e xhiros vjetore për vitin 2012 shënoi shifrën 115 milionë Euro.
• Rreth 10.5 milionë vizitorë kanë hyrë në dyert e Cineplexx për vitin 2012
• Cineplexx është rrjeti më i madh i kinemave në gjithë rajonin e Europës Jug-Lindore 



CINEPLEXX 2013: 7 shtete, 41 kinema, 271 salla, 53.165 vende.
TË DHËNA PËR KOMPANINË, VITI 2012

Numri i kinemave në Austri | 26
Numri i kinemave në Europën Jug-Lindore | 15
Numri i sallave në  Austri | 175
Numri i sallave në  South East Europe | 96

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Lider në tregun austriak | 45% e tregut
Rrjeti më i madh i kinemave në gjithë rajonin e Europës Jug-Lindore

Informacion i detajuar mbi Historikun e Kompanisë:
Constantin Film - Holding GmbH u themelua më 1951 si distributor në industrinë e filmit
në Austri. Rreth viteve ʼ60 u krijua një shtyllë e dytë në fushën e operacioneve
kinematografike. Në këtë segment në fillimin e viteve ʼ90 operonin 25 kinema tradicionale 
dhe 1 qendër kinematografike. Në vitin 1993 u krijua Cineplexx Cinemas Gmbh si një 
filial i Constantin Film Holding GmbH. Kompania u ngrit në një kohë kur tregu në Austri u 
pushtua nga kinematë multiplex dhe shumë kinema tradicionale u zhdukën.
Costantin Film reagoi ndaj këtij rendi dhe hapi në Austri, një grup me 20 kinema dhe
157 ekrane. Po ashtu dhe një kinema me me një total prej 16 sallash. 
Cineplexx INTERNATIONAL GmbH's filloi shtrirjen e saj jashtë Austrisë në vitin 2009, në 
vendet e saj fqinje duke hapur kinemanë e parë jashtë kufijve të Austrisë në Bolzano / 
South Tyrol. Më vone pasoi me Zagrebin duke hapur një kinema në qendër të qytetit me 
pikësynimin e shtrirjes dhe zgjerimit në Kroaci. Vitet 2011 dhe 2012 shënuan hapjen e 
kinemave Cineplexx në Kroaci, Serbi, Mal i Zi dhe Maqedoni. Zgjerimi I fundit ka
ndodhur në Maj 2013 me hapjen e 5 kinemave multiplex në Slloveni. 

Për më shumë informacion për Cineplexx Shqipëria mund të kontaktoni
me Departamentin e Komunikimit në:
CINEPLEXX ALBANIA
Ms. Radmilla Marash
Marketing Manager 
Adresa: Qendra Tregtare - TEG, Tirane, Shqiperi
Mobile: +355 6940 64651
Email: radmilla.marash@cineplexx.al

 www.cineplexx.al 
BOTA JUAJ E KINEMASE.

QE NGA VITI 1967.


