Convenció oficial de la Unió Internacional de Cinemes (UNIC)

LA CONVENCIÓ I FIRA DE CINEMA MÉS GRAN D’EUROPA
TORNA AL CCIB PER VUITÈ ANY CONSECUTIU
El Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) acollirà del 17 al 20
de juny la 28ª edició de CineEurope i ja ha confirmat les edicions dels pròxims anys


La cita reuneix 2.500 professionals de l’exhibició i distribució per presentar les noves
pel·lícules de Hollywood i d’Europa i els productes i noves tecnologies per a sales de cine


Barcelona, 13 de juny de 2019.
Exhibidors i distribuïdors cinematogràfics participaran del 17 al 20 de juny a la convenció i fira
comercial de cinema més gran d’Europa. La 28ª edició de CineEurope, la vuitena consecutiva que se
celebra al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), gestionat per GL Events,
tornarà a reunir a 2.500 professionals de la indústria de tot el món. Els assistents de 62 països
viatgen a Barcelona per conèixer i provar les últimes novetats i tecnologies en entreteniment per a
sales de cinema i per veure les presentacions i els llançaments de les noves pel·lícules dels estudis.
Una quinzena d’estudis internacionals participen a CineEurope per compartir els pròxims projectes
i oferir als exhibidors detalls de les seves noves produccions. Entre altres, hi haurà companyies com
Walt Disney Studios, Dreamworks Animation, Paramount Pictures, Universal Pictures International,
Warner Bros Pictures International, Studio Canal, Unifrance, Lionsgate o STX.
A més de les presentacions de les pel·lícules a l’Auditori Fòrum, els participants trobaran les últimes
tecnologies i innovacions cinematogràfiques, serveis, comoditats per a les sales de cinema,
conferències i seminaris educatius per mantenir-se en les últimes tendències de la indústria. Al
costat de l’Auditori, l’esdeveniment ocupa una vintena de sales del centre de convencions i 6.712
m² d’exposició de la fira. CineEurope té lloc al CCIB des del 2012 i ja s’ha compromès a reeditar la
convenció a Barcelona en les dues pròximes edicions, amb la intenció de seguir més enllà del 2021,
consolidant la ciutat al circuit de cites anuals destacades de la indústria cinematogràfica mundial.
L’esdeveniment compta amb l’acte de lliurament de premis CineEurope, on s’entregaran diferents
guardons, com els “CineEurope Gold Awards” a professionals del cinema per la seva dedicació i
servei destacats al sector; el premi a l’exhibidor internacional de l’any o el UNIC Achievement Award
que reconeix la dedicació i el servei a la indústria cinematogràfica europea.
Produïda per The Film Expo Group, CineEurope és la convenció oficial de la Unió Internacional de
Cinemes (UNIC), una associació professional internacional que representa a exhibidors de cinema y
a les seves associacions nacionals de 37 països europeus amb la intenció de promoure el valor
social, cultural i econòmic del cinema a Europa i al món.

Més informació a http://www.filmexpos.com/cineeurope/ i https://www.unic-cinemas.org/

Contactes de premsa:
David Jiménez | CCIB | djimenez@ccib.es | 93 230 10 00 | 674 033 249
Dana Moutis | Film Expo Group | dana.moutis@filmexpos.com | +1 212 493 4424

Sobre CCIB i GL Events
El Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) és un dels recintes congressuals de més envergadura del sud
d’Europa, amb capacitat per acollir esdeveniments de fins a 15.000 delegats. El recinte compta amb més de 100.000
m² multifuncionals que inclouen el Centre de Convencions i l’Auditori Fòrum CCIB, espais en els quals, des de la seva obertura el
novembre de 2004 i fins al 2018, han acollit més de 1.370 esdeveniments de tota mena i prop de 6,3 milions de delegats i
visitants. En aquests anys, el centre ha generat un impacte econòmic acumulat a la ciutat superior als 4.440 milions d’euros.
GL events CCIB SL és l’empresa gestora del recinte congressual, participada per l’Ajuntament de Barcelona (12%), el Gremi
d’Hotels de Barcelona (8%) i l’empresa francesa GL events (80%), líder europeu en la gestió d’espais i logística de grans
esdeveniments.
Amb seu a Lió, GL events cotitza a la borsa de París i compta amb tres línies de negoci que li han permès facturar 953,8 milions
d’euros el 2017: GL events Life, GL events Exhibitions i GL events Venues. En aquest últim àmbit, el grup opera un total de 40
espais per a esdeveniments (palaus i centres de congressos, parcs d’exposicions i sales multifuncionals), amb més d’un milió de
metres quadrats de superfície comercialitzable a 25 destinacions com París, Brussel·les, La Haia, Londres, Istanbul, Ankara, Xangai
o Sao Paulo, així com a Rio de Janeiro, on l’empresa es troba en ple procés de creixement. A més, GL events Exhibitions compta
amb més de 250 salons professionals en propietat i GL events Live disposa d’una dilatada experiència en la prestació de serveis
logístics i estructures temporals a prestigioses cites esportives i d’altres àmbits a nivell internacional. Entre les més recents
destaquen l’Exposició Universal de Milà, la reunió anual de l’FMI i del Banc Mundial a Lima i, el 2016, els Jocs Olímpics de Rio de
Janeiro, l’Eurocopa de França o la COP22 de Marràqueix.
Sobre UNIC
La Unió Internacional de Cinemes (UNIC) representa els interessos de les associacions comercials de cinema i els operadors de
cinema que cobreixen 37 països d'Europa i regions veïnes.
Sobre Film Expo Group
The Film Expo Group és el principal organitzador d'esdeveniments de la indústria cinematogràfica. Film Expo Group produeix
CineEurope, celebrat a Barcelona; ShowEast, celebrat a Miami; i CineAsia, celebrat a Hong Kong.

