
 

      

 

Kinepolis Group: Eddy Duquenne krijgt "International Exhibitor of the Year 
award" tijdens CineEurope  
 
Eddy Duquenne, CEO van Kinepolis Group, zal de "International Exhibitor of the Year Award" in 
ontvangst mogen nemen tijdens CineEurope. De award zal overhandigd worden als onderdeel van de 
CineEurope Awards Ceremony gehost door de Coca-Cola Company op donderdagavond, 22 juni in het 
Centre Convencions Internacional Barcelona (CCIB) in Barcelona, Spanje. 

  
Deze award wordt elk jaar tijdens CineEurope uitgereikt door UNIC en Film Expo Group aan een 
bioscoopuitbater wiens prestaties, nieuwe ontwikkelingen, groei en marktleiderschap maken dat ze 
een vaandeldrager voor de industrie zijn. Albert Bert mocht deze award ook ontvangen in 1997, het 
jaar van de oprichting van Kinepolis Group. 

  
"Eddy Duquenne en zijn Kinepolis team hebben één van de meest innovatieve bioscoopgroepen in 
Europa opgezet. Centraal in dit succes is het leiderschap van Eddy zelf," zegt Andrew Sunshine, Vice 
President van de Film Expo Group. "We zijn zo blij om Eddy en deze mooie organisatie te mogen 
huldigen tijdens CineEurope dit jaar." 

  
UNIC President Phil Clapp voegt hieraan toe: 

  
"Kinepolis staat voorop wat betreft recente innovaties door Europese cinema operators in termen 
van 'the big screen experience' en blijft staan voor nieuwe en verrassende benaderingen. Daarbij 
wordt benadrukt dat het de klant is die steeds in het centrum van de business moet blijven staan. 
Deze award is zeker een passende erkenning voor de prestaties van Eddy en zijn collega's." 

  
Eddy Duquenne is gedelegeerd bestuurder van Kinepolis Group in tandem met Joost Bert. Duquenne 
is CEO sinds 2008 en verwierf expertise in de vrijetijdssector, vastgoedbeheer en het financiële 
circuit, via de vakantiegroep Sunparks en de bancaire sector. 
Sinds zijn aantreden zet Eddy Duquenne in op klantgerichtheid en innovatie en transformeerde hij 
Kinepolis group in een zelflerende en zelfinnoverende organisatie. Vandaag legt Eddy Duquenne zich 
met name toe op de expansie van Kinepolis. In 2014 nam Kinepolis de Nederlandse groep Wolff 
Bioscopen over, evenals 2 Spaanse bioscopen. In november 2015 was er de overname van Utopolis (9 
complexen) en in 2017 zijn 5 nieuwe complexen geopend en meer expansieprojecten zijn in 
ontwikkeling. 

  
Eddy Duquenne ontving ook reeds in maart 2014 de 'CinemaCon 2014 Global Achievement in 
Exhibition Award', een wereldwijde erkenning als beste bioscoopuitbater ter wereld. 

 
Kinepolis Group ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen. Kinepolis wil 
film- en cultuurliefhebbers 'the ultimate movie experience' bieden. Hiertoe voorziet Kinepolis in een 
innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector.  

http://investors.kinepolis.com/


Kinepolis telt 49 bioscopen verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, 
Luxemburg, Zwitserland en Polen, goed voor 500 schermen en bijna 124.000 zitplaatsen. Naast haar 
bioscoopactiviteit is Kinepolis ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en 
vastgoedbeheer. In de afgelopen jaren werd het bedrijf sterk uitgebreid door acquisities en 
nieuwbouwprojecten.  

  
Jaarlijks bezorgen zo'n 2300 medewerkers miljoenen bioscoopbezoekers een onvergetelijke 
filmervaring.   

  
Over CineEurope 
CineEurope 2017 zal plaasvinden van 19 tot 22 juni in het Centre Convencions Internacional 
Barcelona (CCIB) in Barcelona, Spanje. CineEurope is de langstlopende en meest succesvolle 
Europese conventie en de vakbeurs voor grote, regionale en onafhankelijke cinema professionals. 
CineEurope staat voor exclusieve screenings en productpresentaties van aankomende films, 
gesponsorde events, actuele en informatieve seminaries en de CineEurope vakbeurs. CineEurope is 
de officiële conventie van de Union Internationale des Cinémas/International Union of Cinemas 
(UNIC). 

  
Over UNIC 
The Union Internationale des Cinémas/International Union of Cinemas (UNIC) vertegenwoordigt de 
belangen van de cinema beroepsverenigingen en bioscoopuitbaters in 36 landen in Europa en in 
aangrenzende regio's.  

  
Over Film Expo Group 
De Film Expo Group is de eerste event organisator in de filmindustrie. De Film Expo Group 
organiseert CineEurope in Barcelona; ShowEast in Miami en CineAsia in Hong Kong. Daarnaast 
publiceert de groep Film Journal International, een vakblad en website over de filmindustrie met 
nadruk op bioscoopuitbating.  

  
Meer informatie over CineEurope via www.cineeurope.net. 
Meer informatie over Kinepolis Group via www.kinepolis.com/corporate 

  

Contact 

Kinepolis Press Office 
+32 (0)9 241 00 16 
pressoffice@kinepolis.com 

  

Over Kinepolis 

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd 
beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend 
geldt binnen de sector. Kinepolis Group NV telt 49 bioscopen, verspreid over België, Nederland, 
Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook 
actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer. Meer dan 2.300 
medewerkers zetten zich elke dag in om miljoenen bioscoopbezoekers een onvergetelijke 
filmbeleving te bezorgen. 
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