
                         

Námestie osloboditeľov 25, 071 01 MICHALOVCE 

  

Kino reklama  

Kino Centrum je bezbariérové jedno-sálové 3D kino ozvučené systémom DOLBY DIGITAL 

CP 7507.1 s kapacitou 431 miest. Kino má šesťdňový hrací profil od utorka až do nedele. V 

súčasnosti navštívi kino v priemere 4500 návštevníkov za mesiac, čo umožňuje Vašej 

spoločnosti zaujať divákov rôznych vekových kategórií. Výhodou kino reklamy oproti 

klasickej reklame je, že je premietaná až pred filmom (obrázok 1). Návštevník kina v tomto 

čase už sedí na svojom mieste a viditeľnosť reklamy je preto 100%.   
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Obrázok 1  

Výhody kino reklamy  

−  Počet premietaní v kine Centrum je za rok viac ako 700  

−  Ročná návštevnosť kina je viac ako 50 000 divákov.  

−  Skvelé vnímanie Vášho reklamného bloku.   

−  Kampaň je možné zacieliť na diváka podľa žánru premietaného filmu (rozprávky  - rodiny s 

deťmi, komédia/horor - tínedžeri, klubové filmy - náročný divák..)  

−  

  

Návštevníci kina sa neponáhľajú a majú čas, reklama sa im páči, alebo minimálne im nevadí.  

Cenník kino-reklamy v kine Centrum platný od  01.04.2019  

  

a./ Cenník premietania kino-reklamy s dĺžkou do 20 sekúnd pred vybranými premietaniami – 

paušálne premietanie.   

- Kino-reklama paušál 1000 divákov 0,05€/divák 50,00,-€   

- Kino-reklama paušál 2000 divákov 0,045€/divák 90,00,-€   

- Kino-reklama paušál 3000 divákov 0,04€/divák 120,00,-€   

  

b./ Cenník premietania kino-reklamy s dĺžkou do 30 sekúnd pred vybranými premietaniami – 

paušálne premietanie.   

- Kino-reklama paušál 1000 divákov 0,08€/divák 80,00,-€   

- Kino-reklama paušál 2000 divákov 0,07€/divák 140,00,-€   

- Kino-reklama paušál 3000 divákov 0,06€/divák 180,00,-€   

  

 
Telefón :  Riaditeľka, fax   :  056/6424216    Bankové spojenie :     IČO  :   00186 660  
  Ekonomické odd.  :  056/6441443    Prima banka Michalovce    DIČ  :   2020747894  
  Sekretariát  :  056/6423502    č.ú. : 4231372002/5600  
  Kino Centrum  :  056/6422422    IBAN : 

SK6056000000004231372002   e-mail :  kulturami@msumi.sk   



Podmienky kino reklamy  

−  Dodanie videa vo formáte .avi, .mp4, alebo v kino formáte DCP.  

−  Rozmer videa musí byť 1920x1080 (formát 16:9), alebo 2048x858 (širokouhlé premietanie).  

−  Objednávateľ je zodpovedný za obsah videa.  

−  

  

  

  

  

Video nesmie obsahovať erotický, pornografický materiál, alebo materiál obsahujúci fašistické, 

nacistické či antisemitistické názory, rasovú a pohlavnú neznášanlivosť, či iný materiál, ktorý 

je v rozpore z etickým kódexom.  

Ak máte záujem o reklamu v kine, viac informácii Vám rád odpovie:  
  

Jaroslav Németh  
  

0918 876 612  
  

kinocentrummi@gmail.com  
  

Tešíme sa na spoluprácu s Vami  
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