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“Καλώς ήλθαηε ζηην εκπομπή CIΝΕLOVERS!! 
Μια εκπομπή για όλοσς εζάς ποσ αγαπάηε ηο 
cinema! Η εκπομπή «CINELOVERS: Season 7» έτει 
θέμα ηο Hollywood, ηο cinema, ηα backstage ηων 
ηαινιών και ηοσς αζηέρες ηοσ κινημαηογράθοσ ποσ 
βλέποσμε ζηις οθόνες μας κάθε εβδομάδα”. 
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Η ηειεμπηηθή ζεμαηηθή εθπμμπή γηα ημ cinema ηεξ 2 VISION με 
ηίηιμ «CINELOVERS», πνμβάιιεηαη θάζε εβδμμάδα, με 
μηθμδέζπμηκα ηεκ Ξέκηα Κμοζηκηώνε θαη έπεη δηάνθεηα 35 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 «A la Carte» ημο ΑΡΣ 
TV θαζεμενηκά ζηηξ 10:00 όπμο έπεη ακαιάβεη ηε ζηήιε A la Carte 
cinema θαη πανμοζηάδεη ηηξ ηαηκίεξ ηεξ εβδμμάδαξ. Από ημ 2012 
πανμοζηάδεη ηεκ εθπμμπή  Cinelovers ζε πμιιμύξ πενηθενεηαθμύξ 
ζηαζμμύξ ακά ηεκ Ειιάδα θαη είκαη... ON AIR με παμόγειμ θαη ζεηηθή 
εκένγεηα! 

κοςσινιώπη ξένια 

Πενηζζόηενα  ζημ:  www.xeniakous.com παροσσίαση εκπομπής 



μέπη Η εκπομπή μας 

“Γνωρίζηε αναλσηικά ηο περιετόμενο 
ηης 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, movie clips, 
featurettes, πνεμηένεξ πμο πήγαμε, 
ζοκεκηεύλεηξ θαη δειώζεηξ πνςηαγςκηζηώκ. 
 
Ό, ηη πηο κέο ζσμβαίκεη ζηοκ πιακήηε 
Hollywood αιιά θαη ζηο εγτώρηο cinema! 

Cinema News! 

μέπορ 1ο 
Η εκπομπή μας 



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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“γιατί να επιλέξετε το 
cinelovers ωρ μέσο 

πποβολήρ.” 

Ποιοηική κάλςτη 
θεμαηολογίαρ, πος ζίγοςπα 
πεπιλαμβάνει και ηο δικό 
ζαρ πποφόν. 

Μεγάλη ζςσνόηηηα 
εμθανίζευν, άπα άμεζη 
διειζδςηικόηηηα ζηο κοινό 
πος ζαρ ενδιαθέπει. 

Δςναηόηηηα εξειδικεςμένηρ 
ςποζηήπιξηρ, ώζηε να 
αναβαθμιζηούν πεπιοσέρ πος 
ςπολείπονηαι ζε πυλήζειρ. 

Δςναηόηηηα ζςμμεηοσήρ ηυν 
ηηλεθεαηών ζε διαγυνιζμούρ 
πος αθοπούν ηα πποφόνηα 
ζαρ, μέζυ ηηρ εκπομπήρ. 
 

Άμεζη και έμμεζη πποβολή 
ηυν πποφόνηυν ζαρ μέζα από 
παποςζιάζειρ ηηρ εκπομπήρ 
(αναθοπά ζηο πποφόν ζαρ 
από ηοςρ παποςζιαζηέρ), 
ηοποθέηηζη πποφόνηυν ή 
logos καηά ηη διάπκεια ηηρ 
εκπομπήρ ή/και crawls. 



“γιατί να επιλέξετε το 
cinelovers ωρ μέσο 

πποβολήρ.” 

Σύγσπονη παποςζίαζη με 
ηοποθέηηζη πποφόνηορ 
(λογόηςπο) καηά ηην 
παποςζίαζη ζηα ππόηςπα 
μεγάλυν καναλιών. 
 

Οι πλέον ανηαγυνιζηικέρ 
ηιμέρ και πακέηα πποβολών. 

Επαναληπηικέρ πποβολέρ 
καηά ηη διάπκεια ηηρ 
ημέπαρ, ζε ώπερ ππυινέρ, 
μεζημβπινέρ, απογεςμαηινέρ 
αλλά και prime time. 
 

Πποβολή spot ηος πποφόνηορ ή 
ηηρ εηαιπείαρ ζαρ ζηην απσή ή 
ζηο ηέλορ ηηρ εκπομπήρ ή 
ανάμεζα ζε ζηήλερ. Υπάπσει 
επίζηρ, η δςναηόηηηα 
δημιοςπγίαρ διαθημιζηικού 
spot από ηην εηαιπεία μαρ 
2 VISION ζε πολύ πιο 
ππονομιακέρ ηιμέρ για ηοςρ 
σοπηγούρ μαρ. 

 



Η εκπομπή θα προβάλλεηαι ζηα ακόλοσθα ηηλεοπηικά κανάλια 
πανελλαδικά. 
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ΘΡΑΚΗ ΝΕΣ: άββατο 19:30 

Θράκη – Ροδόπη  

TVM (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) 

Βόρειο Αιγαίο (Λήμνος, Λέζβος, Χίος) – ΔΓΡΑ: Μσηιλήνη 

 

πποβολή Cinelovers 

ATLAS TV 
Κενηρική Μακεδονία - Θεζζαλονίκη - Χαλκιδική 

ΑΛΗΘΕΙΑ TV: Παρασκευή 20:00 και 00:00 επανάληψη & άββατο 16:00 επανάληψη 

Βόρειο Αιγαίο (Λήμνος, Λέζβος, Χίος) – ΔΓΡΑ: Χίος 

05 SYROS TV 

Περιθέρεια Κσκλάδων  



06 

07 

SUPER B: Πέμπτη 18:00 & άββατο 00:30 

Αταΐα – Ηλεία – Νηζιά Ιονίοσ 

LEPANTO: Παρασκευή 22:00 & άββατο 20:00 

Νασπακηία – Αιγιαλεία – Κορινθία – Μέρος Γσηικής Αηηικής 

πποβολή Cinelovers 

08 ΚΡΗΣΗ TV: άββατο 10:30 & Κυριακή 10:00 

Περιθέρεια Κρήηης 

09 ΕΝΑ CHANNEL: άββατο 19:00 

Αναηολική ηερεά Δλλάδα, Βορειοαναηολική Φωκίδα & 

Βορειοδσηική Δύβοια 

Για ηα κανάλια ποσ δεν έτοσν ώρα προβολής, δεν έτει 
οριζηικοποιηθεί ακόμα ηο πρόγραμμα. 

10 CENTER TV 

Θράκη, Αναηολική Μακεδονία & έρρες 



trailer Cinelovers  

Δείηε  trailer ηεξ εθπμμπήξ εδώ: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5kyRr-OhLPc 
 

Ρςηήζηε  μαξ  γηα  demo ηεξ εθπμμπήξ ! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5kyRr-OhLPc
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Cinelovers! behind 

Ηπείροσ 1 – Αλζούπολη Νέας Ιωνίας 

Σ.Κ. 14235 

Σηλ.: +30 210 2714460 

E-mail: 2vision.contact@gmail.com 

 

 

2 VISION 
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