
Rrjeti austriak i kinemave Cineplexx
vjen edhe në Shqipëri. Me 7 salla
kinemaje, me 7 filma të ndryshëm
në të njëjtën kohë, me cilësinë më të
lartë teknologjike sot në botë. Çdo
detaj i kuruar me kujdesin maksimal
që do t'u bëjë ta ndieni veten si në
shtëpinë tuaj. Në shoqërinë e miqve,
familjarëve apo fëmijëve të vegjël,
çdo sallë e 7 kinemave tona
shndërrohet në një vend të vërtetë
argëtimi ku orët kalojnë pa u ndier.
Që prej 12 dhjetorit në TEG rrjeti i
kinemave Cinneplexx është në
dispozicion të të gjithë dashamirësve
të filmit në Shqipëri
Çfarë janë kinematë
Cinneplexx?
Cineplexx është një biznes familjar,
shumë popullor që në kohën kur u
krijua, në vitin 1967. Në fillim
kinematë shtriheshin vetëm në
Austri, por gjatë viteve të fundit,
suksesi i rrjetit të kinemave u shtri
dhe në Itali, Serbi, Slloveni, Mal të
Zi, Maqedoni dhe së fundmi edhe në
Shqipëri. Tashmë në 7 shtete,
Cineplexx ka plot 41 kinema, me
një total prej 271 sallash dhe 53 165
vende.
Çfarë do të sjellë Cineplexx në
Shqipëri? A do të jenë të njëjtat
standarde me të cilat kompania
operon në Europë?
Në Shqipëri, Cineplexx do të
funksionojë me 7 salla, të cilat kanë
një kapacitet prej 1000 vendesh.
Cineplexx vjen në TEG me
teknologjinë më të fundit dixhitale,
me REAL D 3D, për një cilësi të
përkryer të zërit dhe imazhit.
Teknologjia më e fundit e aplikuar
në çdo shtet ku operon është ajo që e
dallon rrjetin e kinemave Cineplexx.
Shfaqja e filmave do të jetë i
vetmi produkt që do të ofrohet

nga kinematë, apo do të ketë dhe
shërbime të tjera?
Cineplexx ka menduar për të gjitha
moshat dhe kategoritë e publikut
shqiptar. Argëtim i plotë do të
ofrohet edhe për të gjithë të
pasionuarit pas filmit. Për të gjitha
gratë dhe vajzat që duan të kalojnë
një mbrëmje të këndshme në
shoqërinë e njëra-tjetrës, Cinelpexx
do të ofrojë një gotë shampanjë,
ndonjë dhuratë dhe çmim special të

biletës. Kjo do të quhet Ladies Night.
Por edhe meshkujt nuk do të ndihen
të përjashtuar nga ofertat tona. Në
mbrëmjen e tyre (Men's Night) do të
ketë surpriza që përfshijnë çmimin e
biletës, pije dhe dhurata që do ta
shndërrojnë atmosferën në krejt të
veçantë.
Veç kësaj, klubi i filmit familjar është
menduar të jetë një ofertë e veçantë
për familjet të cilat do të pajisen me
një kartë anëtarësimi falas, që

mundëson ulje për çmimin e biletës
apo kokoshka falas për fëmijët.
Edhe të dashuruarit apo ata që duan
të ndihen të privilegjuar kanë
hapësirën e tyre në kinematë tona.
Me një pagesë shtesë, ata mund të
rehatohen në poltronat e lëkurës VIP,
që janë super të rehatshëm dhe që
ndodhen në rreshtin e fundit të
kinemasë.
Meqenëse fundjava është koha
kur pjesa më e madhe e publikut

rend drejt kinemave, a është
parashikuar diçka e veçante nga
ju për këto ditë?
Gjatë fundjavave fëmijët do të jenë
vizitorët tanë specialë. E para nga
këto fundjava do të jetë pas hapjes,
d.m.th. 14.12.2013, dhe do të jetë e
shoqëruar me filma për fëmijë,
argëtim pa fund me kloun, face
painting, kërcime dhe shumë surpriza
të tjera.
Po për ditët e festave keni
menduar të organizoni diçka për
fëmijët apo adoleshentët?
Për këto grup-mosha do të ketë
filma, të cilët do të shoqërohen me
animacione, dhurata dhe bileta me
çmime të ulura. Përsa u përket
adoleshentëve, ne do mundësojmë
dhe transmetime live të koncerteve
të artistëve të preferuar. Të gjithë
ata që nuk kanë mundësi të ndjekin
koncertet live të artistëve të
preferuar, i sigurojmë se në një nga
sallat tona të kinemasë do të mund
të provojnë të njëjtat emocione të
forta të koncerteve që do të
transmetohen live.
Kinematë do të shfaqin vetëm
filmat më të fundit, apo
parashikohet të ketë dhe
programe të tjera?
Magjia e filmave më të fundit, në një
teknologji ultra moderne, do të jetë
ekskluziviteti i kinemave tona.
Realizimet e reja të kinematografisë
botërore të gërshetuara dhe me
koncerte apo shfaqje të artistëve me
famë botërore, do të jenë pjesë e
produktit që ne do të ofrojmë për
publikun shqiptar.

Po për ata që festat e fëmijëve
duan t'i organizojnë në një nga
sallat e kinemasë?
Më vjen shumë mirë që me këtë
pyetje më dhatë mundësinë t'u
përgjigjem të gjithë prindërve që duan
të organizojnë festën e ditëlindjes për
fëmijët e tyre. Jo vetëm një sallë
komode për filmin e preferuar, por
dhe animacione apo lojëra të
ndryshme janë mundësia për të
organizuar një festë të paharruar për
të vegjlit në ditën e tyre të shënuar.
A do të ketë kategorizime të 7
sallave të kinemasë?
Sallat së bashku kane 1000 vende,
salla më e madhe ka 300 vende, dhe
të tjerat janë më të vogla. Secila prej
tyre ofron komoditet dhe teknologji
të standardeve perëndimore.
Kë do të veçonit si
karakteristikë të veçantë në atë
që sallat Cineplexx do të ofrojnë
për publikun shqiptar?
Cineplexx është kinemaja më e
madhe në Shqipëri. Për herë të parë
Cineplexx sjell në Shqipëri një
shërbim të kompletuar, duke filluar
me 7 salla të teknologjisë së fundit,
ku do të shfaqen 7 filma të ndryshëm
njëkohësisht, ushqim të përzgjedhur.
Të gjitha produktet tona ushqimore,
pa asnjë përjashtim, janë të
importuara dhe përveç sigurisë, janë
të një cilësie të re për konsumatorin
shqiptar.
Kur është hapja e rrjetit të
kinemave Cineplexx në
Shqipëri?
Do të bëhet më dt. 12.12.2013. Do
të shfaqen 3 filma premiere
"The Hobbit: The Desolation of
Smaug"
"The Secret Life of Walter Mitty"
"Frozen"

Çmimi për publikun vetëm ditën
e hapjes do të jetë 150 lekë.

Për çdo informacion mund të
drejtoheni te faqja jonë në Facebook,
Cineplexx Albania, si dhe pranë web
site www.cineplexx.al

Intervistë me drejtuesen e Marketingut të Cineplexx në Shqipëri, znj. Radmilla Marash

Cineplexx, atje ku çdo film
shijohet si në shtëpi!


