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“Καλώς ήλθαηε ζηην εκπομπή CIΝΕLOVERS!! 
Μια εκπομπή για όλοσς εζάς ποσ αγαπάηε ηο 
cinema! Η εκπομπή «CINELOVERS: Season 6» έτει 
θέμα ηο Hollywood, ηο cinema και ηοσς αζηέρες ηοσ 
κινημαηογράθοσ ποσ βλέποσμε ζηις οθόνες μας κάθε 
εβδομάδα”. 
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Η ηειεμπηηθή ζεμαηηθή εθπμμπή γηα ημ cinema ηεξ EQVUS 
PRODUCTIONS με ηίηιμ «CINELOVERS», πνμβάιιεηαη θάζε 
εβδμμάδα, με μηθμδέζπμηκα ηεκ Ξέκηα Κμοζηκηώνε θαη έπεη 
δηάνθεηα 30 ιεπηώκ. 
 
 
Αγαπήζηε ηο cinema με ηεκ εθπομπή Cinelovers! 



Η Ξέκηα Κοσζηκηώρε είκαη απόθμηηε ημο ημήμαημξ Επηθοηκωκίας θαη 
Μέζωκ Μαδηθής Εκεμέρωζες ηοσ Εζκηθού θαη Καποδηζηρηαθού 
Πακεπηζηεμίοσ Αζεκώκ. Έπεη γνάρεη άνζνα πμηθίιεξ ύιεξ ζε γοκαηθεία 
πενημδηθά, όπςξ ηα Jolie, L’ Officiel θαη Women’s Health εκώ 
ανζνμγναθεί θαη ζημ πνμζςπηθό ηεξ blog: My World by Xenia 
Kousiniori. 
 
ομμεηέπεη ζημ πάκει ημο πνςηκμύ magazino «Καιεμέρα, ηί θάκεης;» 
ημο πακειιαδηθμύ ζηαζμμύ ΑΡΣ TV θάζε άββαημ θαη Κονηαθή ζηηξ 
10:30 με ηεκ Ακηειίκα Βανζαθμύνε. Από ημ 2010 ζοκενγάδεηαη με ηεκ 
Eqvus Productions πανμοζηάδμκηαξ ηηξ κεακηθέξ εθπμμπέξ Citylovers 
θαη Neoi en drasei θαη ηα ηειεοηαία πνόκηα είκαη ε μηθμδέζπμηκα ηεξ 
εθπμμπήξ CINELOVERS, πανμοζηάδμκηαξ ηα θηκεμαημγναθηθά ζέμαηα 
θαη ηηξ ηαηκίεξ... ON AIR με παμόγειμ θαη ζεηηθή εκένγεηα! 

κοςσινιώπη ξένια 

Πενηζζόηενα  ζημ:  www.xeniakous.com παροσσίαση εκπομπής 



μέπη Η εκπομπή μας 

“Γνωρίστε αναλστικά το περιετόμενο 
της εκπομπής.” 



Γκςνίζηε μαδί μαξ όια ηα θηκεμαημγναθηθά κέα 
ηεξ εβδμμάδαξ! Σί κέμ ζομβαίκεη ζημκ 
θηκεμαημγνάθμ αοηήκ ηεκ εβδμμάδα; Καηκμύνηα 
trailers, κέεξ αθίζεξ, απμθιεηζηηθέξ 
θςημγναθίεξ, γονίζμαηα, vlogs, featurettes, 
πνεμηένεξ πμο πήγαμε, ζοκεκηεύλεηξ θαη 
δειώζεηξ πνςηαγςκηζηώκ. 
 
Ό, ηη πηο κέο ζσμβαίκεη ζηοκ πιακήηε 
Hollywood αιιά θαη ζηο εγτώρηο cinema! 

Cinema News! 
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Σί παίδεη αοηήκ ηεκ εβδμμάδα ζηηξ μζόκεξ μαξ; 
Πανμοζίαζε όιςκ ηςκ κέςκ ηαηκηώκ πμο 
θάκμοκ πνεμηένα ζημοξ θηκεμαημγνάθμοξ θάζε 
εβδμμάδα. 
 
Ό, ηη πηο κέο βγαίκεη... Ακεβαίκεη! 

Outnow! 
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Σί έγηκε ζηα γονίζμαηα ηςκ ηαηκηώκ; Σί 
δήιςζακ ζοκηειεζηέξ θαη πνςηαγςκηζηέξ; 
Πώξ γονίζηεθακ ζθεκέξ ηςκ ηαηκηώκ ηεξ 
εβδμμάδαξ; 
 
Όια ηα ηειεσηαία κέα, making of, fun 
facts, trivia θαη featurettes ηωκ ηαηκηώκ 
ηες εβδομάδας! 

The Insider! 
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ΑΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΜΕ! 

www.eqvusproductions.gr 
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