Cinesystem inaugura cinema em setembro
no Praça Rio Grande Shopping
Multiplex seguirá novo padrão tecnológico da Rede
e terá quatro salas com projeção 100% digital.

A abertura das salas de cinema da Rede Cinesystem Cinemas, instaladas no Praça Rio Grande
Shopping, já tem data marcada: 25 de setembro. As obras estão em ritmo acelerado para que
o projeto entre em operação de acordo com os padrões de qualidade da Cinesystem, somando
ainda mais opções de lazer no primeiro centro de compras da cidade, empreendido pela 5R.

O projeto prevê a abertura final de quatro salas, 100% digitais, com capacidade para 951
lugares marcados e alta qualidade de som e imagem. Isso porque todas vão estar equipadas
com sistema de som Dolby Digital 7.1 e projetores digitais Barco.
Zelando pelo conforto, além de possuírem espaços especiais para quem necessita de
acessibilidade, as salas serão em formato stadium com opção de poltronas Premium, ainda
mais confortáveis e espaçosas que as tradicionais, instaladas nas fileiras do meio e sem custo
adicional. “Investimos em tecnologia e conforto para que o público de Rio Grande viva
momentos realmente especiais em nosso cinema”. Nossas expectativas, assim como a da
população, certamente são as melhores”, ressalta a gerente de marketing da Rede, Sâmara
Kurihara.
Mais informações no site www.cinesystem.com.br.
Serviço:
Praça Rio Grande Shopping - Rede Cinesystem Cinemas
Sala 01 - 275 lugares
Sala 02 - 175 lugares
Sala 03 - 175 lugares
Sala 04 - 326 lugares
Sistema de som: Dolby Digital 7.1
Projetores: Barco
Sobre a Rede Cinesystem Cinemas
A REDE CINESYSTEM CINEMAS é uma das principais exibidoras do país graças a um plano de
expansão iniciado em 2003. Hoje são 106 salas em operação, distribuídas em oito estados
brasileiros, do Maranhão ao Rio Grande do Sul, passando por Alagoas, Espírito Santo, Rio de
Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina.
O pioneirismo tem sido uma das marcas da Cinesystem na indústria cinematográfica nacional.
Precursora da digitalização no Brasil, a Rede foi a primeira a operar complexos 100% digitais.
Além disso, trouxe para o país o inédito conceito de autosserviço, onde o cliente compra
ingressos e se serve dos produtos da bomboniere sozinho. Em 2014, entrou em operação em
Alagoas o primeiro Espaço VIP e também as salas Cinépic, as mais tecnológicas da Rede, com
telas gigantes e sistemas de som Dolby® Atmos™ e Dolby 7.1.
Mais informações acesse nossa Sala de Imprensa
em: http://www.cinesystem.com.br/imprensa/page/index.aspx

