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• Заплаща се на база реален показ - на база брой зрителите

• Рекламодателят заявява период на излъчване и брой зрители, които желае да видят клипа му

Конкретни времеви слотове / дневни части / дни от седмицата не са достъпни за резервация. 

Минималният срок за резервация е 1 седмица. 

• Цена за кинореклама:

•  €130 за рекламен клип 30” за 1000 зрители

Забележка: обичайната практика е, 

търговската реклама да се позиционира 

в блока след филмовата реклама и 

преди главния филм. 

ИЗЛЪЧВАНЕ на рекламен видео клип в рекламен блок, преди главния филм:

За времетраене:

От 5“ до 11“ х 0,45

От 12” до 21” x 0,65

от 22” до 29“ х 0,85

от 31” до 39“ х 1,00

от 40” до 49“ х 1,33

от 50” до 59” x 1,67

Преференциално позициониране (непосредствено преди главния филм) +20%

За излъчване на 3D клип (само пред 3D филми при условие, че самият клип, 

който предоставя рекламодателя е заснет в 3D и е предоставен в такъв формат)

+20%

За излъчване на клип в рамките на фестивал +20%

За избор на отделно заглавие, пред което да се излъчва клипа +20%

Изработка (конвертиране) на DCP от видео клип (без цветни корекции) €75
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Разпространение/раздаване на листовки 

на касата или към всеки билет (семплинг):

• Цена за 1 уикенд – €100 

• Цена за 1 седмица – €160

• Цена за 1 месец – €480

• Листовките се раздават с всяка трансакция на касите и се отнася за 1 кино

Подови стикери 2-4 кв.м. – рекламодателят изработва стикерите за негова сметка:

• Цена за 1 месец - €240 /за едно кино/

Постер статичен (на монитори в кулоарите) – €180 за период от 30 дни;

Дегустация / промотиране на продукт (маса до 1 кв.м) – €200 за 1 ден, в 1 кино

Парти/Събитие/Рожден ден в киното – по договаряне

Реклама в кино-кафене (брандиране на менюта, поставяне на флаери на масите, видео 

реклами на бара, брандиране на балони, реклама на портретите ни по стените) – договаря се 

по запитване от клиента
Брандиране на кутии за пуканки – по конкретна заявка на клиент

• Ако имате друга интересна идея или желание за комбинация от различни рекламни активности, просто споделете с нас, 
уведомете ни за вашите желания, а ние ще ги превърнем в успех за бизнеса ви!

• Горните цени не се отнасят за кината в София Ринг МОЛ и София Парк Център – Cine Grand. За тези кина - изготвяне на 
индивидуални оферти.
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• Сине Медия си запазва правото на промени в тарифата;

• Заявената реклама се заплаща по актуалната тарифа към момента на 

заявката;

• Всички визии и проекти се одобряват предварително от СинеМедия;

• Сине Медия не носи отговорност за авторски права на използвани в 

рекламните материали, аудио-визуални елементи, музика, видео и т.н. 

Рекламодателите са длъжни да уредят тези права с авторите за своя сметка;

• Рекламодателите носят пълна отговорност за съдържанието на клиповете и 

за законността на съдържанието, включително и по Закона за защита на 

конкуренцията, Закона за авторските и сродни права и цялото действащо 

законодателство; 

• В цената не влиза производство на рекламни материали;

• Всички цени са без ДДС, който се начислява допълнително.

Рекламата се предоставя в цифров формат JPG 2000 SMPTE DCP или е необходимо видео клипа да 

бъде с резолюция HD 1080 (1980 x 1920) или WUXGA (1920 х 1200) в 2D. 

Конвертирането на видео клип в DCP се заплаща отделно.

Субтитриране на видео клип се заплаща отделно (ако и когато е възможно) – в отделна графа

Технически изисквания за рекламен клип
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Киносалони, в които може да излъчим вашата реклама:
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