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Maraton Walentynkowy w kinach Helios! 
 

Helios zaprasza na wyjątkową noc filmową! W piątek, 

15 lutego Widzowie sieci będą mieli do wyboru aż dwa 

zestawy filmów - Maraton Romantycznie Straszny 

(z czterema przerażającymi horrorami) oraz Maraton 

Strasznie Romantyczny (ze wszystkimi częściami 

„Planety Singli”). Idealne Walentynki? Tylko z nocnymi 

Maratonami Filmowymi! 

 

Specjalnie z myślą o wszystkich, którzy nie przepadają za 

komediami romantycznymi, Helios przygotował noc pełną grozy… W zestawie znalazły się premiery: 

PRODIGY. OPĘTANY oraz ZAKON ŚWIĘTEJ AGATY. Następnie (przedpremierowo!) zaprezentowana 

zostanie historia tajemniczego bractwa w filmie PRÓBA. Krwawe zakończenie zagwarantują NOCNE 

ISTOTY. Maraton Romantycznie Straszny to doskonała okazja do przytulania się nie tylko ze strachu!  

 

Podczas strasznie romantycznej nocy Helios gwarantuje nie tylko strasznie dużo powodów do 

przytulania się, ale i śmiechu. Podczas jednego wieczoru wyświetlone zostaną wszystkie trzy części, 

bijącej rekordy frekwencyjne, komedii PLANETA SINGLI. Widzowie przekonają się jak randkowa 

aplikacja połączyła losy niepoprawnej romantyczki i charyzmatycznego showmana.  

 

Do każdego biletu na NMF w kasie kina dołączony będzie kupon uprawniający do jednorazowej 

dolewki napoju w kubku (Pepsi, Mirinda, 7up, Ice Tea), sprzedawanego w barze kina Helios. Kupon 

ważny tylko w czasie NMF. 

 

Kina Helios zapraszają na wyjątkową ucztę filmową. W ciągu jednej nocy Widzowie 

doświadczą niepowtarzalnych wrażeń – tych strasznie romantycznych i romantycznie 

strasznych! Szczegóły dostępne są pod adresem: www.helios.pl/nmf_walentynki19.  

 
 
Helios S.A. to największa sieć kin w Polsce pod względem liczby obiektów. Dysponuje 46 kinami mającymi łącznie 261 ekranów i ponad  
51 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_walentynki19

