
РЕКЛАМНИ ПОЗИЦИИ 
ПРЕДСТАВЯНЕ И ЦЕНИ 



Семплинг 

• Раздаване на листовки/мостри или др. на касите с всяка 

транзакция (извършва се от касиерките при издаване на 

билетите) или чрез промоутъри, осигурени от клиента 

 1 уикенд   

(петък-неделя) 

230,00 

  

1 ден  

(петък - неделя) 

99,00 

Четвъртък  150,00 

    

Пакет „дълъг уикенд“ 

(четв.-неделя) 

30,00 

Пакет „Делници” 

(пон. - сряда) 

100,00 

    

1 ден  

(пон. – сряда) 

50,00 

1 седмица 

(петък-четвъртък) 

420,00 

4 седмици 1500,00 

Цените са в евро без ДДС за една локация 



Брандиране 

СЕДАЛКИ В кино залите. 

1 седалка  

1 месец 1,50 (за всички 

седалки) 

Огледала в тоалетни      1 тоалетна 60х20см 

1 тоалетна по проект  

1 месец 

1 месец 

35,00 

80,00 

Клетки в тоалетните 1 врата по проект 1 месец 28,00 

  

Цените са в евро без ДДС за една локация 



Брандиране 

Балюстради Центр.част   

Етаж 0,1 или 2 

1 месец 

  

450 (на 

етаж)  

Пана на касите 6 бр. 1 месец 350 

Светещи разделители на 

билетни каси 

11 бр. 1 месец 250 

  

Цените са в евро без ДДС за една локация 



Брандиране 

ЕСКАЛАТОРИ 1 ескалатор - остъклена част (А1) 

Подвижни ленти – 2 бр (А2) 

Статични ленти (А3) 

1 месец 

 1 месец 

 1 месец 

480 

280 

250 

Цените са в евро без ДДС за една локация 



Брандиране 

АСАНСЬОРИ Панорамен (Арена Младост) – цялостно 

брандиране 

врати (Арена Запад)  

1 месец 

 

1 месец 

580,00 

 

250,00 

ВХОДНИ ВРАТИ Въртящи (Младост) 2 бр. 

Обикновени 4 Х 2 крила комплект (Запад) 

1 месец 

1 месец 

750,00 

750,00 

Цените са в евро без ДДС за една локация 



Брандиране 

Хенгери До 10 бр./размери: 70х50 см 

или 50х70 см 

Период – 1 месец 350 

Цените са в евро без ДДС за една локация 



Брандиране 

паркинг       Върху Асфалт, с нетрайни материали 

 

наем – на паркомясто 

1 месец 

  

 1 ден 

500,00 

  

 2,5 

Фасада на сградата По одобрен проект 1 месец По 

договаряне 

Цените са в евро без ДДС за една локация 



Наем площ 

Подови стикери, банер фикс, стенд, 

висящ банер, стойки 

За 1 месец: 

  

До 2 кв.м 

От 2 до 4 кв.м 

От 4 до 6 кв.м 

От 6 до 10 кв.м 

  

  

345,00 

550,00 

700,00 

800,00 

Цените са в евро без ДДС за една локация 



Наем площ 

Висящ банер в 

Атриум (позицията е налична в кино Арена Запад и 

кино Арена Младост, София) – р-р 2х7 метра 

  

1 месец 

  

  

900,00 

  

Цените са в евро без ДДС за една локация 



Наем площ 

Рекламен щанд – до 4 кв.м.  Пакет уикенд (петък-неделя) 350,00  

  1 ден (четвъртък-неделя) 150,00 

  Пакет „Делници” (пон. - сряда) 175,00 

  1 ден (понеделник - сряда) 75,00 

Цените са в евро без ДДС за една локация 



Наем площ 

Излагане на автомобил 1 уикенд (петък-неделя) 250,00 

(централен вход) 1 ден (четвъртък-неделя) 100,00 

  1 месец 800,00 

Цените са в евро без ДДС за една локация 



Наем на фиксирани позиции 

НАЕМ лайтбордове Външни – централен вход 1 месец 220,00 

  Вътрешни 1 месец 220,00 

НАЕМ ролбанер Една страна Период – 14 дни 125,00 

  Две страни Период  - 14 дни 200,00 

  Една страна Период – 1 месец 200,00 

НАЕМ билборд На фасадата (Арена Запад и Младост) 1 месец 350,00 

Цените са в евро без ДДС за една локация 



Рекламен клип 

РЕКЛАМЕН 

СПОТ 

Телевизори в пространствата за 

хранене 

До 1 минута   

   Всички кина без Арена Мол Варна и 

Фламинго, Пловдив 

84 излъчвания седмично 77,00 

Цените са в евро без ДДС за една локация 



Ексклузивни предложения 

БРАНДИНГ КУТИИ ЗА 

ПУКАНКИ 

2,5 л.  

5 л. 

50 000 (мин.) 

50 000 (мин.)  

0,13 

0,17 

Билети Гръб входни билети 

за кино 

100,000 билета 395,00 

    500,000 билета 1500,00 

Цените са в евро без ДДС 



Каре в листовките с програмата 

във всички кина Арена 

Размер: 78х72 мм 

Размер: 78х146 мм 

Тираж на седмица: 

22 000 

120,00 

200,00 

Ексклузивни предложения 
Цените са в евро без ДДС 



Наем зала и площ 

Площ за провеждане на събитие и наем 

зала 

По договаряне По 

договаряне 



КИНОРЕКЛАМА 

Излъчване на клип преди филмите 



Кинореклама 

 

Профил на аудиторията 
• 64%  млади, активни зрители – 18-34 г.  

• 24% семейства с деца 

• 32% имат над  средния за страната доход 

• 53% излизат редовно с приятели 

• 27% пазаруват  онлайн 

 

• Нашите зрители са активни, образовани, 
платежоспособни потребители!  

 

*Проучване на Nielsen Online 



Кинореклама 

• Въздействие: 
 

• фокусирано внимание 

• емоционално заредено преживяване 

• висока степен на съпричастност с рекламното 

послание 

• максимално ниво на възприятие и запомняне на 

детайли 

 

*Проучване на Digital Cinema Media 



Кинореклама 

 

Отличителни характеристики: 
 

• Прецизна отчетност – клиентът получава заявения минимален 
брой зрители или повече. Никога по-малко!  
 

• Броят зрители се определя по естимейти за посещенията на 
филмите за избран период 
 

• Таргетиране по филми, период, град, кино  
 

• Качество на картината по-високо от FULL HD 
 

• Възможност за излъчване на 3D клип 
 

• Дигитален звук с динамика 90 dB и възпроизвеждане в 7.1 
Surround Sound 

 



Кинореклама 

Изпратете ни Вашето запиване със следното съдържание: 

 
 

o времетраене на клипа 
 

o примерен период на излъчване 
 

o изберете кино или град  
 

o цели на рекламното послание – таргет 
 

 

и ние ще изговим персонално предложение за нуждите на 

Вашата рекламна кампания! 

София: 

кино Арена Запад 

кино Арена Младост 

кино Арена The Mall 

кино Арена Делукс Bulgaria Mall 

Варна:  

кино Арена Grand Mall Varna  

кино Арена Мол Варна  

 

Стара Загора  

Велико Търново  

Плевен 

Пловдив 

Смолян 



партньори 

...и много други! 



КОНТАКТИ 
marketing@kinoarena.com  

mailto:marketing@kinoarena.com

