
Be A Sponsor
Create A Big Impact On The Cinema



Welcome To Village

BRAND FACTS

Νο 1 Multiplex στην Ελλάδα

61 σύγχρονες κινηματογραφικές αίθουσες 

Η πρώτη Vmax Sphera αίθουσα, μοναδική σε όλο τον 
κόσμο

Οι πρώτες ειδικά διαμορφωμένες παιδικές αίθουσες 
Vkids στην Ελλάδα

2 premium Gold Class αίθουσες στο Mall

1 θερινή αίθουσα στo Mediterranean Cosmos

Τεχνολογία Dolby Atmos σε επιλεγμένες αίθουσες

Παρουσία στα πιο hot σημεία της Ελλάδας

Ιδανικό target group με μεγάλη αγοραστική δύναμη, 
θετικά προδιατεθειμένο σε κάθε νέο μήνυμα

More than 3.000.000
viewers per year



Village Spots

LOCATIONS

The Mall Athens (Μαρούσι): χωρητικότητα αιθουσών από 36
μέχρι 661 καθίσματα

Village Shopping & More… Ρέντη: χωρητικότητα αιθουσών από
43 μέχρι 358 καθίσματα

Millennium (Παγκράτι): χωρητικότητα αιθουσών από 104 μέχρι
234 καθίσματα

Athens Metro Mall (Αγ. Δημήτριος): χωρητικότητα αιθουσών 
από 140 μέχρι 234 καθίσματα

Mediterranean Cosmos (Θεσσαλονίκη): χωρητικότητα αιθουσών 
από 40 μέχρι 798 καθίσματα

Παλαιά Βόλου (Βόλος): χωρητικότητα αιθουσών 151 μέχρι 289 
καθίσματα

Fashion City Outlet (Λάρισα): χωρητικότητα αιθουσών από 199
έως 243 καθίσματα

Up to 25.000
visitors per day 



Village Click & Collect

VILLAGE Innovations



Village Innovations

Winner of 2018 ICTA Award 

“Best Cinema Refurbishment of the Year” 

Vmax Sphera

Vkids

3 υπερσύγχρονες Ψηφιακές Παιδικές Αίθουσες, 2  στο Ρέντη & 
1 στη Θεσσαλονίκη

Διαθέτουν πολύχρωμα αναπαυτικά καθίσματα, κρεβάτια & μία 
πολύχρωμη τσουλήθρα κινηματογραφικών διαστάσεων

Διεξαγωγή εταιρικών και παιδικών εκδηλώσεων 

Η 1η Sphera Premium Αίθουσα Vmax @The Mall Athens, 
μοναδική σε όλο τον κόσμο

Yποστηρίζει ταυτόχρονα την τεχνολογία EclairColor HDR, το 4K &
3D format και τον Dolby Atmos ήχο σε Μία κινηματογραφική 
οθόνη 24 μέτρων

Πριν από την κάθε προβολή, πρωτοποριακός φουτουριστικός 
φωτισμός περικλείει την αίθουσα

Διαθέτει 661 καθίσματα

“SPECIAL” AUDITORIUMS



Village Innovations

NEW SERVICES

Village Click & Collect

Το πρώτο ηλεκτρονικό εισιτήριο στην Ελλάδα και η πρώτη 
ηλεκτρονική πλατφόρμα αγοράς προϊόντων κυλικείου 

Εύκολα και γρήγορα από οπουδήποτε 

Απευθείας είσοδος στην αίθουσα και παραλαβή προϊόντων από 
ειδικό ταμείο μόνο με την επίδειξη του QR Code

Διεξαγωγή ηλεκτρονικών διαγωνισμών με τη δυνατότητα
προβολής τους στις αντίστοιχες σελίδες της πλατφόρμας

Village•ticket | Village•order

Village Click & Collect, ηλεκτρονική πώληση εισιτηρίων και 
προϊόντων κυλικείου

Αποκλειστική αγορά με χρήση κάρτας 

Παραλαβή των προϊόντων κυλικείου από ειδικό ταμείο

Άμεση αγορά, χωρίς αναμονή στην ουρά

Παρουσία σε όλα τα foyer των Village Cinemas

Δυνατότητα χορηγίας τους



Εύκολα και γρήγορα από οπουδήποτε

Άμεση παραλαβή χωρίς αναμονέςΠερισσότερος χρόνος για cinema!

Κατευθείαν στο ειδικό ταμείο

Process



Before. 
Just Before.

During.
After.

Your Brand @VILLAGE



E Commerce

Το 1ο ηλεκτρονικό εισιτήριο κινηματογράφου & η 1η πλατφόρμα 
αγοράς προϊόντων κυλικείου σε όλη την Ελλάδα

Έως και 95% ηλεκτρονικά εισιτήρια συνολικά

Δυνατότητα προεπισκόπησης από όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές

Με 4 διαφημιστικές θέσεις, E*banners

Δυνατότητα διεξαγωγής διαγωνισμών 

BEFORE.

E ticket / E Order Platform



Το πιο δυναμικό κινηματογραφικό site  στην Ελλάδα

Νεανικό & ευδιάθετο κοινό 

Με περιεχόμενο που ανανεώνεται καθημερινά

Με μεγάλο χρόνο παραμονής των επισκεπτών 

Village App, με περισσότερα από 170.000 downloads

Village Media

Website: www.villagecinemas.gr

BEFORE.

Village App



Just Before. 



Village Media

JUST BEFORE.

Digital Poster & Tvc

Exclusive
Digital Signage
@Selected Monitors  

Ψηφιακή σήμανση με προβολή σε περισσότερες από 
100 οθόνες και με 500.000 εμφανίσεις συνολικά ανά 
εβδομάδα σε όλα τα Village Cinemas

Δυνατότητα αποκλειστικής προβολής σε επιλεγμένες 
οθόνες

Inside/Outside Visibility σε επιλεγμένες οθόνες 

TV Spot 30”’ 
Digital Poster 



Central Foyer

JUST BEFORE.

Product/Construction Placement

Τοποθέτηση κατασκευής σε προνομιακά σημεία των 
κινηματογράφων σε όλα τα foyer 

Τοποθέτηση σε επιλεγμένα σημεία βάσει του 
επιδιωκόμενου target group (επιφάνειες @gold class, 
@VΚids, @Vmax Sphera etc)



Central Foyer

JUST BEFORE.

Branding On Surfaces

Δημιουργική σήμανση στον κατάλληλο για εσάς χώρο

Δυναμική παρουσία σε επιλεγμένα προνομιακά σημεία 
των κινηματογράφων, απ’ όπου διέρχονται οι 
περισσότεροι επισκέπτες

Branding σε επιλεγμένα σημεία βάσει του επιδιωκόμενου 
target group (επιφάνειες @gold class, @VΚids, @Vmax 
Sphera etc)



Branded Surfaces



Village Cash Desks

JUST BEFORE.

Leaflet/ Product Distribution

Εντυποδιανομή / Δειγματοδιανομή από τα ταμεία VILLAGE, 
από το προσωπικό μας:

Movie Vouchers 

Προνομιακά πακέτα ανοιχτών εισιτηρίων
Movie Vouchers για  όλα τα Village Cinemas:

1 προϊόν/φυλλάδιο ανά συναλλαγή:
Διανομή σε συγκεκριμένες χρονικές ζώνες

Δυνατότητα εκτύπωσης λογοτύπου 
Δυνατότητα έκδοσης ψηφιακών barcode για τη διεξαγωγή 
ηλεκτρονικών διαγωνισμών
Ιδανικά για εταιρικά δώρα 



Foyer / Auditorium

JUST BEFORE.

Promo Events

Promo Event από προωθητική ομάδα σε επιλεγμένα foyer
ή/και σε επιλεγμένες προβολές

Δυνατότητα τοποθέτησης branded κατασκευής σε 
επιλεγμένο σημείο του foyer η οποία παραμένει στο χώρο 
όλες τις ημέρες διεξαγωγής promo

Δυνατότητα τοποθέτησης προϊόντος σε όλα τα καθίσματα 
των αιθουσών

Με επιλογή του δικού σας target group βάσει των αναγκών
του brand σας



Branded Village Materials

DURING.

Branding στα εισιτήρια & στις αποδείξεις κυλικείου 

Branded στολές προσωπικού

Branding σε αναλώσιμα και συσκευασίες

Branding Options

Συσκευασίες pop corn
Ποτήρια αναψυκτικού



Cinema Auditorium

Branding στην πόρτα της επιλεγμένης αίθουσας (εξωτερικά, 
θύρες, είσοδος κλπ)

Τοποθέτηση κατασκευής κάτω από την κινηματογραφική οθόνη

Διαφημιστικό μήνυμα στα καθίσματα και σε επιλεγμένες 
επιφάνειες της αίθουσας

Μετονομασία της branded αίθουσας με ανάρτηση του 
εταιρικού λογοτύπου στον τύπο επικοινωνίας του 
προγράμματος προβολών (έντυπο & ηλεκτρονικό)

DURING.

Auditorium Sponsorship



Cinema Auditorium

Lucky Seat Promo, σε επιλεγμένες branded αίθουσες

Δυνατότητα για branded καθίσματα για την ανάδειξη 
τυχερών 

Με ολιγόλεπτη διακοπή του κανονικού προγράμματος

Προβολή της ενέργειας σε επιλεγμένα Village Media 

DURING.

The “Lucky Seat” Contest



Village Times 

www.villagecinemas.gr

Auditorium Rename – Media Benefits 

Village Program 



Advertising Your Spot On The Cinema Screen

DURING.



Cinema Auditorium

DURING.

On screen spot σε επιλεγμένες αίθουσες, ταινίες & ζώνες 
προβολής 

12.650 καθίσματα συνολικά

Περισσότερες από 40.000 προβολές το χρόνο 

Περισσότεροι από 200 διαφορετικοί τίτλοι ταινιών

Ήχος και προηγμένη προβολή ανωτέρου επιπέδου 

Δωρεάν μετατροπή αρχείων DCP

VILLAGE On Screen Facilities

Cinema Turns 
Audiences 
Into Costumers 



Cinema Auditorium

DURING.

Προβολή spot σε κινηματογραφικές διαστάσεις & στην 
κατάλληλη ατμόσφαιρα

Το brand experience μέσα από μία διαφορετική 
κινηματογραφική εμπειρία

Δημιουργία συναισθήματος του θεατή στο σωστό timing
πριν την προβολή της ταινίας

Διπλάσια ποσοστά αποδοχής μηνύματος του αποδέκτη σε 
σχέση με την τηλεόραση & τα υπόλοιπα μέσα

The Οn Screen Effectiveness

Full Sight, Sound And 
Motion To Increase Ad 
Recall



Cinema Auditorium

DURING.

Όλες οι κατηγορίες κοινού, νεανικό, οικογενειακό, με μεγάλη 
αγοραστική δύναμη, κλπ

Εύκολη επιλογή κοινού ανάλογα με την επιλεγμένη αίθουσα, 
ταινία & ζώνη προβολής 

Αφοσιωμένο κοινό σε ένα χαρούμενο και φιλικό περιβάλλον

Ευδιάθετο κοινό, σε χαλαρή διάθεση, δεκτικό σε κάθε νέο 
επικοινωνιακό μήνυμα 

Target Group Variety 
Range

The Οn Screen Effectiveness



Cinema Auditorium

Interactive Promos 

Διαδραστικές ενέργειες εντός επιλεγμένων προβολών σε 
συνδυασμό με την προβολή του spot 

Αλληλεπίδραση του κοινού με την εκάστοτε προωθητική 
ομάδα 

Διεξαγωγή διαγωνισμών με ολιγόλεπτη διακοπή 
προγράμματος για την ανάδειξη νικητών κλπ

Δημιουργία μίας ολοκληρωμένης βιωματικής εμπειρίας 

DURING.

Ultimate Your 
On Screen Campaign 



Choose a Full Cinema Package



All Types Of Events

AFTER.

Ιδιωτικές προβολές
Εταιρικές εκδηλώσεις, σεµινάρια, συνέδρια, ηµερίδες, 
Business meetings
Συνεντεύξεις τύπου
Παρουσιάσεις προϊόντων & νέων υπηρεσιών
Live Streaming προβολές
Παιδικά πάρτυ

Corporate Events

All Inclusive

Χωρητικότητα 36 έως 798 θέσεων
Εξαιρετική αμφιθεατρική διάταξη καθισμάτων
Άψογη ακουστική
Catering/ Bartending
Βραβευμένος οπτικοακουστικός εξοπλισµός 
Προσωπικό καθαριότητας χώρου
Βοηθητικοί χώροι υποστήριξης της κάθε εκδήλωσης 
Έπιπλα & ειδικός εξοπλισµός
Γραφιστικές /εκτυπωτικές εργασίες (προσκλήσεις, αφίσες κλπ)



Other Branding Opportunities

Branding Options

Branding στην θερινή αίθουσα @Mediterranean Cosmos

Branding σε όλους τους gaming χώρους

Χορηγός Παιδικών εκδηλώσεων/πάρτι 

TV shootings

Ειδικά διαμορφωμένες προνομιακές τιμές εισιτηρίων για όλους 
τους υπαλλήλους σας

EXTRAS



Vmax Sphera

VILLAGE AWARDS

A State of the Art Venue

ΔIEΘΝΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟ | 

“Best Use Of Audiovisual 
Services”

“Best Venue Between 
500 & 1.000 Capacity”



Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την 
Εμπορική Διεύθυνση

ΣΕΑ 1 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ,
40,2 χλµ Αττικής Οδού, 19002, Παιανία
Τηλ: +30 210 2704800
Fax: +30 210 2704888
E-mail: sales@village.com.gr
Website: www.villagecinemas.gr

Thank You!


