
FILM DISTRIBUTION STRATEGY 
of MQ PICTURES Ltd, under the label: 

 

B PLAN 

 
FOCUS: Bulgarian § Balkan films, Russian & Regional films 
and films from exotic cinematographies. 
ASSETS: The Team who developed and realized the 
communication strategy and the advertising campaign of 4 
Bulgarian films, among which is VOEVODA, recently a box 
office hit. The Team works with long-term partnerships and  
extensive number of collaborators in all media. 
B PLAN MEANS that there is always a WAY. 
 
First, we intend to give an alternative chance for Bulgarian 
films that are not selected for distribution by the larger 
distributors and make a Way for them to the audience through a clever communication and 
marketing strategy, involving media partnerships, unique and specific premiere and press-
screening and PR strategy. 
 
Secondly, we want to give a chance to Balkan, Regional and Russian films and ideally for 
films from unknown cinematoraphies. Bulgarians traditionally have a heart for Russian, 
Serbian and "brother’s" films, unfortunately in the past years those films are continuously 
neglected by the main cinema distributors in Bulgaria. According to the results in the free 
movie platforms, the Serbian and Russian films, along with the old Bulgarian classics are the 
constant hit. Using personal contacts with Authors from the Region, we plan to fill this niche 
and again through a skillful campaign to return to the viewers what they love. 
 
As a production and service company working for 15 years already we relly only on Long-
Term Partnerships casted in the battlefield of many film productions. We are interested in 
extending those partnerships in the distribution and develop new ones in the same manner. 
This includes cinema owners, media partners and crew.  
 
To all our partners, we propose to include their company name/ logo in all the relative 
communication to a proportion and visibility that suits both parties. Most of our Partners 
and Crew are returning ones, which speaks for the joy we all have in making films and 
delivering them to the audience.  



СТРАТЕГИЯ НА КИНО-ДИСТРИБУТОРА  
ЕМ КЮ ПИКЧЪРС ЕООД под името: 

 

Б ПЛАН 
 
Фокус: български и балкански филми, руски и  
регионални филми и филми от екзотични 
кинематографии. 
Актив: Екипът разработил и реализирал 
комуникационната стратегия и рекламната 
кампания на 4 български филма, сред които 
настоящия бокс офис хит „Воевода”. 
Б План означава, че винаги има начин. 
 
Първо имаме намерение да дадем алтернативен шанс за български филми, които не 
са избрани за дистрибуция от по-големите компании. И да им проправим път към 
публиката чрез умела комуникационна и маркетингова стратегия, включваща медийни 
партньори, специална премиера и прес-скрийнинг и ПР стратегия. 
 
Второ искаме да дадем шанс на балканските, регионалните и руските филми, а също и 
на филми от екзотични кинематографии. Българите традиционно имат сърце за 
руските, сръбски и „братски” филми, за съжаление през последните години 
пренебрегвани от основните кино-дистрибутори у нас. Според резултатите от гледания 
в свободните и безплатни канали сръбските и руските филми, както и българските 
класики са постоянен хит. Използвайки лични контакти с Автори от региона смятаме да 
запълним тази ниша и отново с умела кампания да върнем на зрителя това, което му е 
на сърце. 
 
Като продуцентска и сървиз компания с 
15 годишен опит в кино-
производството ние разчитаме изцяло 
на дългогодишни партньори и екип, 
калени на снимачното бойно поле. Като 
дистрибуторска компания ние се 
интересуваме от разширяването на 
именно такъв вид партньорства. Това 
касае кина, медии и екипи.  
 
От своя страна предлагаме да ви 
включим в комуникацията на всяко 
наше заглавие и събитие като партньор. 
Повечето ни колеги и партньори са 
постоянни такива, което говори за 
радостта на всички ни от правенето на 
филми и от представянето им по-най 
удачния начин на публиката.  


