
KİNONUN 
YAŞADIĞI 
MƏKAN!

Sizləri Park Cinema 
ilə tanış etməkdən 
məmnunuq. 



Реклама05

7 1Kinoteatr 29Zal Yay kinoteatrı

Günümüzdə, Park Cinema kinoteatrlar şəbəkəsi 
7 kinoteatr və 29 zaldan ibarətdir ki,  buraya Park 
Cinema Flame Towers kinoteatrında yerləşən Azər-
baycanın yeganə IMAX zalı və Park Cinema Park 
Bulvar kinoteatrında lazerli proyektorla təchiz 
olunmuş yeganə zal, həmçinin “Amburan” isitrahət 

məkanında yeləşən yeganə yay kinotetarı və Masallı, 
Quba və Mingəçevirdə yerləşən üç regional kinoteart 
da daxildir.

Park Cinema kinoteatrının zalları mükəmməl akustika 
və səs izolyasiyası ilə fərqlənir ki, bu da şübhəsiz 
olaraq bizi rəqabətdə üstün edir.  

HAQQIMIZDA
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yönümlülük prinsiplərinə əsaslanan standartlara 
uyğun şəkildə həyata keçirilir.

Kinoteatrlarda yerləşdirilən reklamlar dəqiq hədəf-
lənmiş təsir və yüksək təmas keyfiyyəti təmin etdiyi 
üçün olduqca effektiv hesab olunur. Kinoreklamların 
nailiyyətlərinə həmçinin televiziya ilə müqayisə olun-
mayacaq şəkildə təsir gücü və görüntü aiddir.

Park Cinema kinoteatrlar şəbəkəsi Azərbaycanda 
müştərilərə filmlərin 2D, 3D və IMAX formatlarında 
nümayişlərinə imkan yaradan avadanlıqlarla təhciz 
olunmuş zallar təklif edən yeganə şəbəkədir. 

İl ərzində qəbul etdiyimiz müştəri sayı 5 millyonu 
üstələyir. Müştərilərə göstərilən xidmət 
Park Cinema-nın xoş rəftar, operativlik və müştəri 
 

ŞƏBƏKƏMİZ
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NAVİQASİYA

PARK
BULVAR

FLAME 
TOWERS

METROPARK

Şəbəkəmizin bütün kinoteatr-
ları, formatları və imkanları 
ilə www.parkcinema.az saytı-
mızdan, həmçinin Applestore 
və GooglePlay marketlərindən 
mobil əlavə yükləməklə tanış 
ola bilərsiniz.

Kinoteatrın hədəf auditoriya və məkanına görə 
doğru seçimi, həmçinin çarxların yerləşdirilməsi 
üçün düzgün film – bütün bunlar birgə reklam 
edilən məhsulun auditoriyası və kinozalın publikası 
ilə ideal uyğunluq təşkil edə bilər.



Kinoteatrlar



Park Bulvar ticarət mərkəzində yerləşən kinoteatr 
Azərbaycanda multipleksdə fəaliyyətə başlamış və 
tamaşaçılara 3D formatı təklif edən, həmçinin yeni 
nəsil lazerli proyektorla təchiz olunmuş ilk kinote-
atrdır. Kinoteatrın ərazisində 7 kinozal yerləşir 
(VIP və LASER zalları daxil olmaqla). 

1
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PARK CINEMA 
PARK BULVAR KİNOTEATRI



PARK CINEMA FLAME 
TOWERS KİNOTEATRI

Bu kinoteatr Azərbaycanda IMAX forma-
tında filmlər nümayiş edən yeganə kino-
teatrdır. IMAX zalından əlavə filmlərin 
2D formatında izlənilməsi üçün nəzərdə 
tutulmuş əlavə 5 zal da mövcuddur.
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PARK CINEMA 
METROPARK KİNOTEATRI

Metropark ticarət mərkəzində yerləşən kinoteatr 
oturacaqların sayına görə şəbəkədə ən böyük kino-
teatr hesab olunur. “Nərimanov” metrosu yaxınlı-
ğında yerləşməsi kinoteatrı Bakıda ən çox ziyarət 
edilən kinoteatrlardan birinə çevirir. 
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Zaqulba istirahət məkanında yerləşən kinoteatr 
istirahət etmək istəyən hər kəsə şəhərə çıxma-
dan film izləmək imkanı verir. 4 zalın olması geniş 
kinoicarə və film seçiminə imkan yaradır.

PARK CINEMA 
ZAQULBA KİNOTEATRI4
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PARK CINEMA 
AMBURAN KİNOTEATRI
Azərbaycanda açıq havada fəaliyyət göstərən 
yeganə kinoteatr Amburan çimərlik klubunun əra-
zisində yerləşir. Sözügedən ərazi yalnız yay mövsü-
mündə (İyun-Avqust) fəaliyyət göstərir. 
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PARK CINEMA 
MASALLI KİNOTEATRI

Park Cinema şəbəkəsində ilk regional kino-
tetar 2016-cı ilin payızında Azərbaycanın 
regionlarında kino mədəniyyətinin inkişafı 
çərçivəsində fəaliyyətə başlamışdır. Kinoların 
icarəsi burada Bakıdakı mərkəzi kinoteatr-
larla bərabər şəkildə həyata keçir. 
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PARK CINEMA 
QUBA KİNOTEATRI
Regionlardaki Kinoklublarda yerləşən Park Cinema 
fəaliyyətə başlamış və tamaşaçılara həm 2D həm 
də 3D formatı təklif edir. Kinoklubların hər birində 
müasir avadanlıqla təchiz olunmuş 2 zal var.
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PARK CINEMA 
MİNGƏÇEVİR KİNOTEATRI8
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Mingəçevirdə yerləşən Park Cinema filialı 2018-ci 
ildə fəaliyyətə başlayıb. Bu kinoteatr da, digərlərindən 
fərqli olmayaraq, ən müasir avadanlığlarla təchiz 
olunub və müştərilərə əla keyfiyyətdə film sehr 
etmək imkanı verir.



Reklamlar
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KİNOTEATRLARDA
REKLAMIN ÜSTÜNLÜKLƏRİ

Məzmun müxtəlifliyi sayəsində auditoriya seçə 
bilmək imkanı (kişilər, qadınlar, ailə, uşaq və s.). 

Parlaq və qeyri-standart yanaşma və güclü 
emosional təsir sayəsində.

DƏQİQ HƏDƏFLƏMƏ

YÜKSƏK DƏRƏCƏDƏ QAVRAMA

Kinoteatr istehlakçıların bir neçə seqmentlərini eyni anda əhatə 
edə biləcəyiniz yeganə məkandır (aşağı, orta və VIP)

İzləyicilərin xoş əhvalı və nəticədə çarxın 
müsbət qarşılanması.

MÜSBƏT QARŞILANMA

Müxtəlif kommunikasiya kanallarının 
kombinasiyası sayəsində (ATL & BTL).

Kinoteatr reklam və məhsulun birgə satıla 
biləcəyi yeganə məkandır.

EFFEKTİVLİK

REKLAMIN UNİKALLIĞI
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İSTEHLAKÇININ PORTRETİ

35%
18 yaşa 

kimi

19-25 yaş
28%

26-40
yaş

30%

17%
41+ yaş

52%
Kişilər

48%
Qadınlar
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REKLAM DAŞIYICILARI

İnteqrasiya kampaniyaları, premyera 
öncəsi promo-aksiyalar və s.

Kinoteatrda reklam 2 cür olur: 

Film öncəsi xarici daşıyıcılarda reklam, 
stendlər və s.

Standart reklam Qeyri-standart reklam

vzat kom-
bo menu u 
abdurrax-

mana



STANDART REKLAM
Film öncəsi reklam ən populyar 
reklam növü hesab olunur. 

18



19

Pop-Korn qabları üzərində reklam:
Pop-Korn kinotetarda ən çox satılan məhsuldur 
(ortalama hər 1,5 ziyarətçi pop-korn alır). 
Pop-korn qablarının brendləşdirilməsi isteh-
lakçı ilə təmas qurmağa zəmanət verir. 
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Kinoteatr ərazisində yerləşən 
monitor/laytbokslarda reklam: 

Film başlamazdan öncə kinoteatr ərazisində keçirilən 
zaman ortalama olaraq 10-15 dəqiqə təşkil edir.



• Kinoteatrın ərazisində və sponsor zalında parlaq və fərqli 
həll sayəsində istehlakçılarla daimi təmas

• Kinoteatra gələn bütün ziyarətçilər brendi görür 

• Film öncəsi zalda reklam çarxlarının yerləşdirilməsi də 
paketə daxidlir

ZALIN BRENDİNQİ

Vido-reklamın paket daxilində yer-
ləşdirilməsi standart qiymətdən 
7 dəfədən çox daha sərfəlidir 
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Park Cinema kinoteatrlar şəbəkəsi şirkətlərə 
xidmət və məhsullarının təqdimatı, həmçinin 
konfrans, forum və “teambuilding”-lərin 
keçirilməsi imkanını təqdim edir.

QAPALI TƏDBİRLƏR, KONFRANSLAR, 
TƏQDİMATLAR VƏ “TEAMBUİLDİNG”
-LƏRİN KEÇİRİLMƏSİ
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“SPECTR” MOVIE
 BELVEDERE VODKA
 PRODUCT LAUNCH



“SPECTR” MOVIE
 BELVEDERE VODKA
 PRODUCT LAUNCH
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AZERCELL 
GENC OL EVENT
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DEALERS MEETING
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VIP PRODUCT LAUNCH
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CLOSE MOVIE EVENING
FOR PARTNERS
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FİLMLƏRİN QAPALI NÜMAYİŞI 
VƏ TƏQDİMATI 
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Uzun müddətli əməkdaşlıq nəticəsində 
paketə kinoteatr ərazisində çarxların nüma-
yişi və BTL aksiyanın (testinq, samplinq) 
keçirilməsi də əlavə olunur. 

BARDA MƏHSUL SATIŞI

Kinoteatrda barın olması içki, 
qəlyanaltı və s. məhsulların 
satışı üçün unikal fürsətdir. 
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İLLİK AVROPA KİNOSU 
FESTİVALI

2010-cu ildə etibarən Avropa İttifaqının dəstəyi ilə 
illik kinofestival artıq adət halını almışdır

19
ÖLKƏ

10
GÜN

5000
TAMAŞAÇI

19-dan çox iştirakçı ölkə, 5000-ə yaxın tama-
şaçı 10 gün ərzində festivalı Azərbaycanın pay-
taxtının mədəni həyatında ən parlaq hadisəyə 
çevirirlər.  Sponsor paketləri kinoteatrın satış böl-
məsindən əldə etmək mümkündür. 
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Kinoteatr ziyarətçilərə məhsul və ya xidmətin 
interaktiv təqdimatı üçün əlverişli məkandır. 

Film öncəsi boş vaxtın olması istehlakçı ilə 
təmas etməyə imkan yaradır. 

MƏHSUL VƏ XİDMƏTLƏRİN KİNOTEATR 
ƏRAZİSİNDƏ TƏBLİĞATI ÜÇÜN STENDLƏ-
RİN YERLƏŞDİRİLMƏSİ. BTL - AKSİYALAR



Park Cinema kinoteatrlar şəbəkəsində istənilən 
sayda bilet və ya film izləmək üçün balanslı hədiyyə 
kartı əldə edə bilərsiz. 

Kinoya bilet - əməkdaş, həmkar və dostların üçün 
sərfəli qiymətə hədiyyə etmək üçün əla fürsətdir.

DOSTLARINA KİNOYA 
BİLET HƏDİYYƏ ET!

33

98%
istifadə olunur

STATISTIKA

hədiyyə edilmiş biletlərin



Digər reklam      
növləri



Biletin arxa tərəfində reklam 



Kassirlər tərəfindən 
flayerlərin paylanılması



Reklamla bağlı əlaqə üçün:

+99450 200-00-87
musa@parkcinema.az

DİQQƏTİNİZ ÜÇÜN 
TƏŞƏKKÜRLƏR!


