
 

 

Rede Cineflix Cinemas inaugura  

salas digitais em Limeira  

 

O complexo integra a área de lazer do Shopping Nações Limeira 

e traz para a cidade a novidade em projeção da tecnologia 4k 

 

Nesta quinta-feira (28), a rede Cineflix inaugura duas salas de cinema digitais no 

Shopping Nações Limeira. Dentro de aproximadamente 15 dias, outras duas salas 

entrarão em operação. Ao todo, quando todas as salas estiverem em funcionamento, 

serão 1.147 poltronas para o público conferir os principais lançamentos nas telonas. 

Na programação, os clientes do shopping vão poder conferir a superprodução 

“Terremoto – A Falha de San Andreas” em cópia 3D. Na trama, o personagem do ator 

Dwayne ‘The Rock’ Johnson interpreta um piloto de helicóptero que tenta resgatar a 

sua família em meio à tragédia. 

 

O filme entra em cartaz na sala 1, que apresenta uma novidade inovadora e exclusiva 

na cidade: a tecnologia 4k. Com poucas unidades no Brasil, o projetor 4k é um dos 

últimos lançamentos disponíveis no mercado de cinema digital. Entre as suas 

qualidades, destaca-se a ultra-alta definição de imagem, considerada por especialistas 

como a resolução máxima para ser exibido por um projetor devido aos limites do olho 

humano. As demais salas do Cineflix são amparadas pela tecnologia 2k. 

 

O preço dos ingressos variam de acordo com o dia da sessão, tendo campanhas 

promocionais às terças e quartas-feiras (todos pagam meia-entrada) e a Quinta do 

Namoro, em que os casais pagam o valor de um ingresso individual. 



 

O Cineflix é a primeira rede do Brasil 100% digitalizada, equipada por projetores de 

última geração desenvolvidos pela NEC, renomada multinacional de origem japonesa 

que atua no ramo da tecnologia da informação. Entre os benefícios, os aparelhos de 

projeção digital garantem maior qualidade e definição da imagem, aumentando 

significativamente o contraste e a nitidez.  

 

Quanto ao sistema sonoro, a potência da sonoridade nas salas é ampliada com o Dolby 

Surround 7.1, última versão lançada pela companhia de reprodução de áudio e que 

surpreende pela intensificação dos efeitos sonoros dos filmes. 

 

As salas do Cineflix contam com telas especiais – com ganho de luminosidade - e 

poltronas em couro ecológico numeradas, incluindo lugares para cadeirantes, pessoas 

obesas e namoradeiras. Para tornar a sessão ainda mais proveitosa, o espectador pode 

aproveitar as promoções da rede na bomboniere, que oferece uma variedade de 

produtos, incluindo o indispensável combo com pipoca quentinha e refrigerante. Além 

da bilheteria e bomboniere, o hall do Cineflix ainda conta em sua estrutura com 

banheiros e área para expor os cartazes dos próximos lançamentos.  

 

Visando a praticidade e o bem-estar do público, a empresa ainda oferece uma série de 

serviços exclusivos, como o Atendimento 1Line!, que consiste em procedimentos de 

fila única para compra de ingressos e serviços de bomboniere; o Fideflix, clube de 

fidelização com descontos e prêmios aos clientes; e uma programação semanal de 

promoções para englobar todos os tipos de público, como os dias de meia-entrada, o 

Passaporte Família e a compra via internet de ingressos mais baratos.  

 

Além disso, o Cineflix conta em seu planejamento com projetos diferenciados na 

programação, como o Belas Artes (exibição de filmes artísticos), a Semana Tupiniquim 

(dedicada ao cinema nacional) e o Minha Turma Vai ao Cinema (descontos especiais 

para turmas de alunos e professores). 

 



Atualmente, o Cineflix Cinemas atua em 12 praças, localizadas em quatro Estados (São 

Paulo, Paraná, Goiás e Rio Grande do Sul) e no Distrito Federal. Para mais informações 

sobre a rede, acesse www.cineflix.com.br. 

http://www.cineflix.com.br/

