
ПРОМО ЛЕТНИ ПАКЕТИ ЗА
ЛЕТНИТЕ КИНА В

БЪЛГАРИЯ

www.piero97.com



ВАРИАНТ 1
Промоционалният пакет включва:

ИЗЛЪЧВАНЕ на рекламен
видео клип – до 30 сек. в
рекламен блок, преди

главния филм във всички
летни кина в страната за срок

от 1 месец

Разпространение/раздаване
на листовки на касата или към
всеки билет (семплинг) в кина
по избор – срок от 1 месец

Дегустация / промотиране/ 
раздаване на продукт

(маса до 1 кв.м) - 2 уикенда
/събота и неделя/ в кина по
избор преди прожекцията

Цена на пакета: 

7 000 лв., без ДДС

Краен срок за заявка:  

15 май 2023 г.
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ВАРИАНТ 2
Промоционалният пакет включва:

ИЗЛЪЧВАНЕ на рекламен
видео клип – до 30 сек. в
рекламен блок, преди

главния филм във всички
летни кина в страната за

срок от 2 месеца

Разпространение/раздаван
е на листовки на касата или
към всеки билет (семплинг) 
в кина по избор – срок от

2 месеца

Дегустация / промотиране/ 
раздаване на продукт

(маса до 1 кв.м) - 5 уикенда
/събота и неделя/ в кина по
избор - преди прожекцията

Цена на пакета: 

12 500 лв., без ДДС

Краен срок за заявка:

15 май 2023 г.
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Нашите летни кина и автокина

Лятно кино

Автокино

1. Созопол

2. Китен

3. Ахтопол

4. София – Борисова Градина -

Колодрума

5. София – Автокино - Младост 4

6. Перник

7. Велико Търново

8. Варна – Автокино

9. Варна – Лятно кино
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ЛЕТЕН ГРАФИК

Лятно кино Созопол

15 юни -15 септември

200 места

Лятно кино Китен

23 юни – 07септември

1150 места

Лятно кино Ахтопол

23 юни – 07 септември

155 места

Лятно кино Варна

01 юни – 30 септември

800 места

Лятно кино София –
Борисова градина

05 юни – 30 септември

350 места

Лятно кино В. Търново

23 юни – 07 септември

1500 места

Лятно кино Перник

23 юни – 07 септември

550 места

Автокино Варна

08 април – 30 септември

300 места /100 коли

Автокино София –
Младост 4 /Паркинг

Кауфланд/
01 юни – 30 септември

240 места
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Заповядайте, участвайте, гледайте, забавлявайте се!
Да се срещнем в киното!
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