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Проектът 
• Филмова предпремиера специално за двойки

Избран филм в катерория романтичен/драма/екшън на специална 
предпремиерна прожекция само в Синема Сити. 

Ще отворим зали за общо 1 300 посетители общо във всички 6 локации на Синема 
Сити, като при по-висок интерес може местата да бъдат увеличени 

• Couples Night е специално събитие в кината на Синема Сити за двойки  с
идеята заедно да допринесем за една приятна вечер изпълнена с хубави
емоции за двамата   (welcome drink, кетъринг, промоции/семплинг)  - 30-40
минути преди филма в лобито на киното и в залата

 

o Томбола с награди

o Възможност за танци или друга атракционна програма/известен
изпълнител

o за всяка двойка (или по отделно за него и за нея) има осигулени подаръци
и награди  от спонсорите

• Събитието е предшествано от минимум двуседмична рекламна кампания

o Козметика
o Мода
o Спорт

o Храна и напитки
o Пътешествия
o Техника
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Нашето предложение 
ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ПРЕДИ СЪБИТИЕТО 

Позициониране на логата на спонсорите и партньорите в рекламните материали за  Couples Night: 

• Всички Cinema City локации

o Специален промо клип – излъчване преди филми насочени към аудитория 18+, 15-17 дни

o Плакати в лобито (light boxes) и на касите в кината, анонсиращи събитието

o Включване на лого в флаерите, анонсиращи събитието

o Включване на лого в дисплеи/банерфиксове, анонсиращи събитието

o Специален промо клип, излъчван на плазмените екрани в лобито на кината (168
излъчвания за всяко кино)

o фен  страницата на Синема Сити във Фейсбук (141 000 фенове)

o уебсайта на Синема Сити (средно 7 000 активни потребители на ден, минимум 20 000 Page
views дневно)

• Други медии

o Социални мрежи и подходящи сайтове (TBD)

o Рекламни постове (TBD) – примерни

o Радио

o Indoor в моловете

o Метро реклама (за София)

o Списания (TBD)
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Нашето предложение 

В ДЕНЯ НА COUPLES NIGHT СЪБИТИЕТО 

Едновременно във всички мултиплекси на Синема Сити 

 Предоставяме възможността партньорите на събитието да поставят свой брандиран
щанд в лобито на киното по време на събитието, за да презентират своя продукт
или услуга на всички присъстващи по време на събитието - семплинг, промоции,
тестове, интеракция с гостите

 Подаръци от спонсорите за всеки – за нея и за него/или за двойката (1350 бр.
единични/650 бр. за двама или 6 бр. по-големи награди за томбола)
* Желателно е себестойността на единичните подаръци да бъде минимум 5лв., на подаръка за двама –
минимум 10лв., а за наградния фонд за томболата между 100лв. до максимум 2500лв.

 Томбола/лотария с награди, връчени от спонсора/рите

 Рекламен спот преди предпремиерната прожекция на филма (специален рекламен
блок за партниьори  на събитието)
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Нашето предложение 

 

  

• Час: 19:15ч., начало на прожекцията 20:00ч. 

• Градове:    София, Пловдив, Бургас , Стара Загора, Русе 

• Къде:  Синема Сити  

• Локации: Мол София, Парадайз Център София, Мол Пловдив, Мол 

Галерия Бургас, Мол Галерия Стара Загора, Мол Русе 

Филм Дата 

Allied (Съюзени) 30 ноември 2016, 
предпремиера 
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Нашето предложение 
 ПАКЕТ 1 

 Покритие  период 

 Цена на пакета с 

4 седмици 

спотова реклама 

преди филма 

 Цена на пакета с 

2 седмици 

спотова реклама 

преди филма 

1. Включване в рекламната кампания за събитието (според

детайлите описани по-горе)
15-17 дни

2. Участие на самото събитие (според детайлите описани по-горе)
!!! Без осигуряване на подаръци от страна на спонсора 

за гостите на събитието

3. Спотова кампания

o Излъчване на 30 сек. рекламен клип на спонсора преди

всички прожекции на филма, всички 6 локации на Синема

Сити

02-29.12.2016, 4

седмици или 02-

15.12.2016, 2 седмици

 ПАКЕТ 2 

 Покритие  Период 

 Цена на пакета с 

4 седмици 

спотова реклама 

преди филма 

 Цена на пакета с 

2 седмици 

спотова реклама 

преди филма 

1. Участие на самото събитие (според детайлите описани по-горе)
!!! Без осигуряване на подаръци от страна на спонсора 

за гостите на събитието

2. Спотова кампания

o Излъчване на 30 сек. рекламен клип на спонсора преди

всички прожекции на филма, всички 6 локации на Синема

Сити

02-29.12.2016, 4

седмици или 02-

15.12.2016, 2 седмици

 5,000 лв. 

 4,000 лв. 

 6,500 лв. 

 5,500 лв. 
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Нашето предложение 
 ПАКЕТ 3 

 Покритие  Период 

 Цена на пакета с 

4 седмици 

спотова реклама 

преди филма 

 Цена на пакета с 

2 седмици 

спотова реклама 

преди филма 

1. Включване в рекламната кампания за събитието (според

детайлите описани по-горе)
15-17 дни

2. Участие на самото събитие (според детайлите описани по-горе)
!!! Осигуряване на 1350 броя подаръци за гостите (мин. 

себестойност 5лв./подарък) или 6 броя по-големи за 

награден фонд за томбола (мин. от 100лв. до 1200лв. 

3. Спотова кампания

o Излъчване на 30 сек. рекламен клип на спонсора преди

всички прожекции на филма, всички 6 локации на Синема

Сити

02-29.12.2016, 4

седмици или 02-

15.12.2016, 2 седмици

 ПАКЕТ 4 

 Покритие  Период  Цена на пакета 

1. Включване в рекламната кампания за събитието (според

детайлите описани по-горе)
15-17 дни

2. Участие на самото събитие (според детайлите описани по-горе)

!!! Осигуряване на 1350 броя подаръци за гостите (мин. 

себестойност 5лв./подарък) или 6 броя по-големи за 

награден фонд за томбола (мин. от 100лв. до 1200лв. 

3,000 лв.     4,000 лв.     

1,600 лв.     
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За филма 
Allied (Съюзени) 
Жанр: екшън, драма, романтика 

Режисьор: Робърт Земекис 

Актьори: Брад Пит, Марион Котияр, Джаред Харис и др. 

Страст, шпионски заговори и напрегнат екшън оплитат 

героите на Брад Пит и Марион Котияр в новия филм на 

признатия режисьор Робърт Земекис „Съюзени“. 

Филмът разказва историята на шпионина 

Макс Ватан (Пит), който през 1942 г. среща 

Мариан Бесежу (Котияр) от Френската съпротива по време на смъртоносна мисия в 
тила на врага в Северна Африка. Двамата отново се срещат в Лондон, а връзката, която 
започват, виси на косъм, подложена на изпитанията на размирното време и на ролите, 
които заемат в него - и двамата са шпиони. Превъзмогнали на пръв поглед пречките 
пред любовта си и отдали се на семейно щастие, скоро Макс е съсипан от подозрения 
към Мариан – каква умела игра играе, какви тайни крие и дали не е изпратена от 
противниците да го унищожи... Или може би е тест от страна на британското 
разузнаване? 
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За филма 

Allied (Съюзени) 

Предпремиерна дата за Couples Night: 

30 ноември 2016, сряда, само в Синема Сити 

Прогнозни посещения за събитието: 

1 306 (6 зали в 6те кина на Синема Сити) 

Премиерна дата за пазара: 

2 декември 2016, петък 

Прогнозни посещения за 4 седмици: 

минимум 23 000 (в 6те мултиплекса на Синема 
Сити) 

Прогнозни посещения за 2 седмици: 

минимум 15 000 (в 6те мултиплекса на Синема 
Сити) 
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Срокове 

Потвърждение на спонсорско участие: 1 ноември 2016 

Потвърждаване на вида и количеството 
на предоставяните подаръци  

1-4 ноември 2016

Подаване на лога и визии за включване 
в рекламната кампания на Couples Night: 

3-4 ноември 2016

Подаване на рекламен клип в DCP 
формат:  

27 ноември 2016 
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Подобно на Ladies Night в Синема Сити 
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Подобно на Ladies Night в Синема Сити 
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Be invited 
to cooperation! 
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