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SAVE THE DATE
Het filmfeest is terug! 

De WE LOVE CINEMA DAYS 
with BNP PARIBAS FORTIS

vinden plaats van woe. 21 t.e.m. zat. 24 september '22.
 

Voor 6 euro kan je 4 dagen lang naar alle filmvertoningen. 

Dit jaar gaan de WE LOVE CINEMA DAYS mede op initiatief van een groot
deel van de bioscoopuitbaters, opnieuw vier dagen lang door, nl. van woensdag
21 tot en met 24 september 2022. Ter gelegenheid van dit geweldige filmevent
kan iedereen alle films ontdekken aan het unieke tarief van 6 €!

Voor de exploitanten vormen de WE LOVE CINEMA DAYS het ideale moment
om de filmherfst te starten. Tijdens deze vier dagen kan elke filmliefhebber naar
hartenlust de films ontdekken die hij tijdens de zomer gemist heeft,
de  aangekondigde films voor het eerst bekijken  of beginnen te watertanden
bij  de  trailers van de nieuwste blockbusters die eind 2022 geprogrammeerd
staan.

De WE LOVE CINEMA DAYS is een initiatief van de Belgische exploitanten
met de logistieke steun van Brightfish en de financiële steun van BNP
PARIBAS FORTIS. Meer dan ooit willen filmliefhebbers immers gaan voor de
ultieme filmervaring in de bioscoop.  Dit jaar staan er bovendien tal van
randanimaties gepland die dit vierdaagse filmmoment nog feestelijker maken.
(animaties en wedstrijden).
 

De Belgische filmsector dankt BNP PARIBAS FORTIS om haar trouwe
sponsor te zijn sinds 2006. Met dit initiatief wil ze de Belgische cinema

blijven ondersteunen en aan alle filmliefhebbers dé ultieme
cinemabeleving aanbieden!

Praktische informatie
Data : van 21/09 t.e.m. 24/09  
Website: https://welovecinemadays.be
Deelnemende bioscopen: de volledige lijst met deelnemende bioscoopzalen
wordt op 3 augustus bekend gemaakt. 
*voor enkele vertoningen, zal een supplement gevraagd worden."

CONTACT PRESSE
THE PR FACTORY 

Gudrun Burie
gudrun@theprfactory.com

+32 498 10 10 01

Copyright © 2022 THE PR FACTORY, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://us12.campaign-archive.com/?e=%5BUNIQID%5D&u=538b100309cc57507c0bb0e84&id=c9f7396e75
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwelovecinemadays.be%2Ffr%2F&data=05%7C01%7Ca.lonnoy%40brightfish.be%7C777bb22f4d244897f7e808da58211057%7C4be81428b68f4fb8b5cdfcc022e5bc9c%7C1%7C0%7C637919196307072594%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fI07qP3Z%2Bc5UzoMPfxRgOQRpXMgIvD90GJO5P5eeBJE%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/welovecinemadays.be
https://www.facebook.com/welovecinemadays.be
https://us12.campaign-archive.com/welovecinemadays.be
https://theprfactory.us12.list-manage.com/profile?u=538b100309cc57507c0bb0e84&id=faa2e9941d&e=%5BUNIQID%5D&c=c9f7396e75
https://theprfactory.us12.list-manage.com/unsubscribe?u=538b100309cc57507c0bb0e84&id=faa2e9941d&e=%5BUNIQID%5D&c=c9f7396e75
http://eepurl.com/chDc8n
https://us12.campaign-archive.com/home/?u=538b100309cc57507c0bb0e84&id=faa2e9941d
https://us12.campaign-archive.com/feed?u=538b100309cc57507c0bb0e84&id=faa2e9941d
javascript:;

