ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕКЛАМА
в кинокомплексите на Синема Сити България ЕООД
Синема Сити България (ССБ) предлага излъчване на реклами и предоставя площи за
рекламни ипромоционални дейности в киносалони в комплексите Cinema City – София,
Пловдив, Бургас, Русе и Стара Загора.
ССБ организира излъчването на рекламите и промоциите на продуктите съгласно
конкретни условия, посочени във всяка поръчка. Периодът на рекламните кампании
започва в петък и приключват в четвъртък.
Клиентът се задължава да подава поръчките в срок до 7 дни преди стартиране на
съответната кампания и да предостави рекламни спотове във дигитален формат DCP JPG2000 за излъчване преди всяка филмова прожекция за периода на рекламната
кампания. Заявката се счита за приета след потвърждаването й от ССБ и размяната на
двустранно подписан ордер.
ССБ има право да откаже конкретна кампания, ако съдържанието на кампанията не
отговаря на политиката на ССБ.
ССБ се задължава да изпраща отчети за броя на зрителите за периода на съответната
рекламна кампания на екран след изтичането на кампанията.
Клиентът заплаща рекламите на екран в Cinema City и IMAX авансово в размер на 50% от
прогнозния бюджет до 3 дни преди старта на кампанията. ССБ гарантира прогнозната
посещаемост, респ. бюджет за рекламния период. Ако в рамките на заявения период
гарантираните посещения не са реализирани, то CCБ се ангажира да продължи кампанията
до изпълняването на поетия ангажимент. Заплащането на остатъка се извършва след края
на кампанията, на база предварителна заявка. Клиентът заплаща остатъка в 7-дневен срок
след изпращане на отчета за кампанията или месеца в случаи на кампании с по-дълъг срок.
При потвърждение на кампания извън екрана, ССБ гарантира подходящо място за
организирането на промоционалните дейности съгласно всяка подписана заявка. Клиентът
отговаря за доставката на промоционални материали и осигуряването на хостеси/
аниматори, както и за пълната организация на щандове/ илюстровани материали за всяка
промоция на съответния клиент.
Клиентът заплаща рекламите извън екран в Cinema City и IMAX авансово в размер на 100%
до 3 дни преди старта на кампанията.
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ССБ носи отговорност за действията и бездействието на съответните лица, които участват
в реализацията на кампаниите, както и за собствените си действия и неизпълнение на
задължения, освен ако невъзможността за изпълнение или ненадлежното изпълнение се
дължат на обстоятелства извън обхвата на отговорност на ССБ. В частност, ССБ не носи
отговорност за невъзможност за изпълнение или ненадлежно изпълнение в резултат на
следните обстоятелства:
а. прекратяване, без оглед на съответната причина, на продажбата на билети за
филмови прожекции;
б. периодично преустановяване на функционирането на кината/ киносалоните по
технически причини, климатични условия или малък брой зрители;
в. форсмажорни обстоятелства.
ССБ не носи отговорност пред трети лица във връзка с искове и претенции относно
съдържанието на рекламите.
Техническа информация:
Реклама на екран:
Рекламни блокове – Cinema City – трейлъри-реклами – трейлъри – реклами – филм.
Завишението за позициониране са отнася до избор на блок и позиция в него, като след
последната позиция в блока преди филма се излъчват служебни заставки на основния
рекламодател и Cinema City.
- IMAX – Завишението са отнася до избор на позиция в блока, като
след последната позиция преди филма се излъчва служебен спот на спонсора.
Рекламни носители: DCP JPEG2000, IMAX 3D, IMAX 2D
Носител на реклама за плазмени екрани: ел. файл MPG1 или MPG2
Рекламна площ върху гръб на билети – обрязан формат 180х40мм
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