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Podwójny Maraton w kinach Helios! 

Już za tydzień Nocne Maratony Filmowe zaprezentują 

Widzom kina Helios podwójny maraton, w którym do 

wyboru będą aż dwa zestawy najnowszych filmów.  

W pierwszym z nich znajdą się najlepsze komedie 

ostatnich miesięcy, w drugim - filmy o niezwykłych 

mocach z premierą „Mrocznych umysłów”! 

 

Zestaw pierwszy to cztery najzabawniejsze komedie ostatnich 

miesięcy. Na dobry początek, tuż po premierze na ekranach 

pojawi się „Szpieg, który mnie rzucił”! Następnie Widzów 

rozbawi absolutnie rozbrajająca Amy Schumer w filmie 

„Jestem taka piękna”. Jako trzeci zaprezentowany zostanie 

zwariowany „Berek”, a na koniec zaplanowano naprawdę 

mocny akcent: „Wieczór gier” w gwiazdorskiej obsadzie.  

 

W zestawie drugim Widzowie zobaczą także cztery filmy. 

Niemniej tym razem wspólny mianownik będzie inny – główni 

bohaterowie zaprezentowanych tytułów obdarzeni są niezwykłymi mocami. Na pierwszy ogień ruszy 

premierowy pokaz filmu „Mroczne umysły” - czyli nowa produkcja twórców fantastycznego serialu 

„Stranger Things". Tuż po nim kolejno wyświetlone zostaną: „Kronika”, dalej „X-Men: Pierwsza klasa” 

i na koniec „Logan: Wolverine”.  

  

Dokładnie za tydzień, 24 sierpnia odbędzie się niepowtarzalny - podwójny maraton,  

w którym Widzowie będą mogli wybrać spośród dwóch zestawów filmów: Komedii lub 

Mocy! Helios zaprasza do zakupu biletów na NMF w dwóch odsłonach w kasach kin oraz na 

stronie: www.helios.pl/nmf_podwojny! 

 
 
Helios S.A. to największa sieć kin w Polsce pod względem liczby obiektów. Dysponuje 45 kinami mającymi łącznie 253 ekrany i ponad 50 tysięcy 
miejsc. Spółka skupia swoją działalność głównie w miastach małej i średniej wielkości, ale jej kina są również obecne w największych aglomeracjach 
Polski, m.in. w Łodzi, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. Helios S.A. jest częścią Grupy Agora, jednej z największych spółek medialnych w Polsce, 
działającej w segmencie prasy (wydawca m.in. „Gazety Wyborczej” i czasopism), reklamy zewnętrznej (lider rynku - AMS), Internetu (grupa 
Gazeta.pl) oraz radia (stacje radiowe: Radio TOK FM, Radio Złote Przeboje, Rock Radio i Radio Pogoda). Helios został nagrodzony Godłem Teraz 
Polska podczas XXV edycji konkursu w kategorii USŁUGI oraz tytułem Created in Poland Superbrands w kategorii KINA. 

http://www.helios.pl/nmf_podwojny

