


KTO SME

- najväčší prevádzkovateľ kín na Slovensku
- líder v segmente

- podiel na SK trhu: 60%

- jednotka na slovenskom mediálnom trhu 
v predaji reklamného priestoru v kinách

- jeden z najväčších distribútorov filmov 
do slovenských kín

- „matka“ kín CINEMAX



KDE SME A ČO 
PRINÁŠAME

-13 multiplexov v 12 krajských mestách na Slovensku
- 65 kinosál

- viac ako 10 000 sedadiel

UŽ ČOSKORO:

OC NOVUM PREŠOV - 2.kino v Prešove (2021), 7 obrazoviek + VIP sály, 
UltraX, Atmos, 4K Laser

EUROVEA 2 – 2.kino v Bratislave (2022), Prémiový koncept, 
10 obrazoviek + primárne VIP sály, UltraX, Atmos, Flexound, 

4K Laser, 4D: MX4D

Neustále zdokonaľovania už existujúcich kín!

PRE MAXIMÁLNY FILMOVÝ ZÁŽITOK 
DIVÁKOM PONÚKAME PRÉMIOVÉ SLUŽBY 

A TECHNOLÓGIE:



KINO 
EXPANZIA 

V ZAHRANIČÍ

RUMUNSKO

Mesto : Bukurešť
Otvorenie: december 2019

- 12 kinosál
- VIP, detská sála, 3D,UltraX, ATMOS, 4K RGB Laser projektor

Mesto : Brašov
Plánované otvorenie: 2021

- 10 kinosál
- VIP, detská sála, 3D, UltraX, ATMOS, 4K RGB Laser projektor

ČESKÁ REPUBLIKA

Mesto: Olomouc (OC OLYMPIA)
Plánované otvorenie: 2021

- 6 kinosál
- VIP, ATMOS, 3D, Premium Plus



NÁVŠTEVNOSŤ 
KÍN CINEMAX
2017 – 2019 
+ KORONA 

PAUZA 2020

Pandémia vírusu COVID -19 
a s tým spojené opatrenia zasiahli 

v rokoch 2020 / 2021 všetky oblasti 
kultúry, kiná 

a distribúciu nevynímajúc. Premiéry 
amerických blockbusterov 

sú presunuté na 2021 / 2022.

Kiná CINEMAX boli (a sú) uzatvorené:
10.3 – 17.6.2020

15.10 – 9.12.2020
19.12.2020 – uzatvorenie trvá aj 

na začiatku roka 2021

Celková návštevnosť 
v slovenských kinách v roku 2020:

2 364 814 divákov 

Celková návštevnosť 
v kinách CINEMAX v roku 2020:

1 008 875 divákov



KINO TRH 
PO KORONA 

PAUZE V ROKU 
2021

Ide sa ďalej, lebo kino každému chýba – jednak ako socializačný nástroj a jeden zo spôsobov trávenia voľného času, ale aj ako 
mediatyp pre efektívne doplnenie plánovaných či existujúcich mediamixov. 

Veľké plánované premiéry sa presunuli na obdobie od Q2 2021.

Predikcia očakávanej návštevnosti v kinách CINEMAX v roku 2021:

JAN – FEB – MAR – uzatvorenie kín

APR – DEC – 2 000 000 divákov (v prípade, že kiná budú otvorené kontinuálne)



KTO SÚ NAŠI 
KLIENTI? 

VEĽKÍ aj MENŠÍ BIZNIS HRÁČI, ZNÁME I MENEJ ZNÁME ZNAČKY 
Z REKLAMNÉHO TRHU, mediálne agentúry, banky, operátori, supermarkety, lokálne 

i celoslovenské firmy, kaviareň s vynikajúcimi zákuskami v Prešove, predajňa športového oblečenia 
v Trnave či najväčší zamestnávatelia v regióne i na Slovensku! 

https://www.facebook.com/CINEMAXSLOVENSKO/


PREČO KLIENTI 

KOMUNIKUJÚ 

V KINÁCH?

V kine strávime reklamu najľahšie. 
Komunikácia v kine je v porovnaní s ostatnými mediatypmi

efektívnejšia! *  

* https://www.kantarmedia.com/sk/blog/studie/dimension-2019

Kinoreklama Vašej značke prináša:

- prémiový a atraktívny content a kontext
- pozorných a vnímavých divákov

- zapamätateľnosť reklamy v kine je až 92% (TNS výskum)
- kvalitný reach, vysokú afinitu a zásah bonitnej cieľovej skupiny

- vysokú komunikačnú efektivitu a vizibilitu

Reklamné posolstvo komunikované v kinách je obohatené o nové, silné 
a pozitívne emócie!



ZÁKLADNÉ 

DRUHY REKLAMY 

V KINÁCH

ON SCREEN  
(reklama na plátne)

- divák nemôže reklamný spot 
pretočiť / stopnúť / preskočiť

- cielenie na všetky / vybrané skupiny 
divákov (ekonomicky aktívna žena 25-50 
rokov, rodiny s deťmi, teens 12-19 rokov, 

muži v produktívnom veku a pod)
- reklamný spot môže byť premietaný 

vo všetkých kinách CINEMAX pred 
všetkými filmami alebo iba vo 

vybraných kinách (vybranom kine) 
CINEMAX pred vybranými filmami 

(vybraným filmom)
- post buy reporty (štatistiky) 

a vyhodnotenia po ukončení kampane
(na vyžiadanie)



ZÁKLADNÉ 

DRUHY REKLAMY 

V KINÁCH

OFF SCREEN  
(reklama mimo plátna)

- skvelý doplnok reklamy na plátne, 
ale aj ako samostatný formát

DIGI SCREENS

- statický / dynamický content, prípadne kombinácia
- široké spektrum možností pre vyhratie sa kreatívou kampane

- priamy zásah na diváka pri vstupe do kina 

INTERACTIVE

- sampling (letákov, vzoriek, kupónov, produktov) 
- promo akcie

- vystavenie áut v priestoroch vybraných kín / nákupných centier
- rôzne atyp /neštandardné formáty – stánky, vitríny, technické 

príslušenstvo...

VISIBILITY & BRANDING

- nálepky (zrkadlá a kabínky toaliet, iné podľa dohody)
- 3D objekty (rôzne druhy stojanov, makiet, vitrín

možnosť umiestnenia v priestore VIP Lounge)
- branding (vrecká na popcorn, staff – tričká, šiltovky)

- wobblery umiestnené v pokladničnej zóne



ŠPECIÁLNE 
PROJEKTY, 
FORMÁTY 

A SPOLUPRÁCE

- online formáty kinoreklamy
(sociálne siete Facebook, Instagram, 

web cine-max.sk, newsletter) 
- partnerstvo / sponzoring filmov

- filmové premiéry / predpremiéry
- eventy / súkromné filmové projekcie

- Babské jazdy / Drsné jazdy
- konferencie, školenia, semináre

- festivaly
- ARTMAX – priame prenosy / záznamy –

balety, opery, koncerty
- detské kino

- benefitný systém / odmeňovanie 
zamestnancov, klientov, partnerov
- komplexné dlhodobé spolupráce
- špeciálne Tailor made projekty



TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU!

Lucia Martešíková
lmartesikova@cofilm.sk

+421 917 463 615


