Bucureşti - România, 16 ianuarie 2014

Premieră pentru judeţul Vâlcea

Line Cinema se deschide în River Plaza
Mall pe data de 17 ianuarie

•

Principala

destinaţie

din

Vâlcea

pentru

o

experienţă

cinematografică

modernă

•

2 săli cu o capacitate totală de 200 de locuri

•

Vizionarea celor mai recente filme

de box office într-un cinematograf cu

servicii complete, inclusiv proiecţii 3D

Sonae

Sierra,

specialistul

internaţional

în

centre

comerciale,

anunţă

deschiderea

cinematografului Line Cinema în River Plaza Mall, Râmnicu Vâlcea, pe data de 17 ianuarie.
Noua experienţă de cinema va oferi publicului din judeţul Vâlcea cele mai recente filme de box
office, inclusiv producţii 3D. Cinematograful are 2 săli dotate cu tehnologii şi echipamente de
ultimă generaţie, cu un design modern şi confortabil, care pot găzdui 200 de persoane.
Primele filme care vor rula pe ecranele Line Cinema sunt: Ţeapă în stil american (American
Hustle), Jack Ryan: Agentul din umbră (Jack Ryan: Shadow Recruit) şi Ronin: 47 pentru
răzbunare (47 Ronin).
„Deschiderea cinematografului Line Cinema este o premieră de acest fel pentru Râmnicu
Vâlcea.

Suntem

fericiţi

să

aducem

la

River

Plaza

Mall

cele

mai

recente

producţii

cinematografice pe care să le punem la dispozitia vizitatorilor nostri. River Plaza Mall,
principala destinaţie pentru cumpărături şi petrecere a timpului liber din Ramnicu Vâlcea si din
regiune, propune acum un tip de divertisment modern pentru toată familia şi arată
consecvenţa cu care îşi diversifică mixul de chiriaşi în funcţie de nevoile vizitatorilor.” afirmă
Cătălin Cucian, Operations Manager, Sonae Sierra România.
Cinematograful va proiecta cele mai recente producţii de film şi va fi amplasat la etajul al
treilea al centrului comercial, în apropierea zonei de restaurante.
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„Suntem entuziasmaţi de deschiderea noului nostru cinematograf Line Cinema în River Plaza
Mall şi aşteptăm cinefilii din întregul judeţ pentru a viziona cele mai noi producţii de film
începând cu data de 17 ianuarie. River Plaza Mall este principala destinaţie de cumpărături din
judeţ, ceea ce ne face să fim încrezători în succesul componentei noastre de petrecere a
timpului liber.” a spus Mardale Silviu, General Manager, Line Cinema.

Magazin nou în River Plaza Mall
Recent, Inmedio a deschis în River Plaza Mall primul său magazin din Râmnicu Vâlcea.
Magazinul se află la parterul centrului comercial şi oferă vizitatorilor din River Plaza Mall o
gamă variată de ziare, reviste şi cadouri, începând din luna decembrie 2013.

Despre Sonae Sierra
Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, este specialistul internaţional în centre comerciale, pasionat să creeze experienţe
inovative de cumpărare. Compania deţine 47 de centre comerciale şi este prezentă în 12 ţări: Portugalia, Spania,
Italia, Germania, Grecia, România, Turcia, Azerbaijan, Maroc, Algeria, Columbia şi Brazilia. Sonae Sierra administrează
şi/sau închiriază 81 de centre comerciale, cu o valoare de piaţă de peste 5,8 miliarde de euro şi cu o suprafaţă totală
închiriabilă de 2,3 milioane m2, care găzduiesc un număr de circa 8.500 de chiriaşi. În 2012, Sonae Sierra a primit
peste 426 de milioane de vizite în centrele comerciale pe care le administrează. În prezent, Sonae Sierra are 6
proiecte în curs de dezvoltare, dintre care 4 sunt pentru terţe companii, şi alte 4 noi proiecte în plan.
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