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Pentru al cincilea an consecutiv, Groupama Asigurări este partener al Festivalului Internațional de 
Animație Anim’est 

 
Groupama Asigurări, asigurătorul cu cel mai mic număr de reclamații raportate la ASF*, duce mai departe 
și în acest an tradiția parteneriatului cu Festivalul Internațional de Animație Anim’est, cel mai mare 
festival de film din București și unul dintre cele mai reprezentative festivaluri de film de animație din 
Europa. 
 
„Deoarece credem în parteneriate pe termen lung, susținerea Festivalului Internațional de Animație 
Anim’est s-a transformat într-o tradiție, anul 2015 fiind al cincilea an consecutiv în care Groupama 
Asigurări se implică. Suntem susținători fideli ai cinema-ului, a cărui cultură are rădăcini solide în grupul 
nostru, fiind, de asemenea, o direcție strategică pentru companie în România. La fel ca în fiecare an, ne 
mândrim cu acest parteneriat și suntem entuziasmați de startul unui eveniment atât de special, a 
declarat Georgiana Miron, Director Marketing și Comunicare în cadrul Groupama Asigurări. 
 
Festivalul de Animaţie Anim'est va include anul acesta șase secțiuni competitive: lung metraj 

internaţional, scurt metraj internaţional, film românesc, film studenţesc, videoclip și Minimest, la care se 

adaugă secțiunea Animash (ex-Mozaic), secțiune rezervată celor mai populare filme de animație din 

prezent, cu diverse premii obținute în cadrul unora dintre cele mai importante festivaluri de film din lume. 

De asemenea, ca în fiecare an, vor exista secțiuni speciale dedicate școlilor de animație de prestigiu din 

întreaga lume, studio-urilor care au creat filme premiate, festivalurilor de profil celebre din zona Europei 

și animatorilor consacrați.  

Un alt punct de interes al Festivalului în reprezintă atelierul de film de animație Animation Worksheep, 

desfășurat pe parcursul a 17 zile. Prin intermediul acestui atelier, Anim'est își propune să resusciteze și să 

promoveze animația autohtonă, fiind destinat tinerilor din România și Republica Moldova, cu susținerea 

unor nume importante din animația românească.  

Cu sloganul ”Anim’est e tradiție”, Festivalul se desfășoară în perioada 2-11 octombrie 2015 la Cinema 

Studio, Cinema Elvira Popescu, Re:Animation Hub și la Journey Pub, tematica acestei ediții reflectându-se 

atât în seria de concerte și reprezentații, cât și în seria de filme care crează o îmbinare inedită a animației 

și a muzicii. 

Festivalul Internaţional de Film de Animaţie Anim’est este organizat de către Asociaţia Este’n'est, cu 

sprijinul Centrului Naţional la Cinematografiei, Ministerului Culturii, Centrului de Proiecte Culturale al 

Municipiului Bucureşti – ARCUB, Administraţiei Fondului Cultural Naţional şi al Uniunii Cineaştilor din 

România. Mai multe detalii despre program și bilete pot fi găsite pe website-ul festivalului. 



 

 

 

Despre Groupama Asigurări 
Groupama Asigurări este unul dintre liderii pieţei de profil din România. Compania este parte a unuia dintre cele mai puternice grupuri 
internaţionale de asigurări şi servicii finaciare din Europa, cu peste 13 milioane de clienţi şi 35.000 de angajaţi, la nivel global. Groupama susţine 
creşterea dinamică a operaţiunilor sale internaţionale prin investiţii în distribuţie si prin consolidarea expertizei sale. De la data înfiinţării sale, la 
finele secolului XIX, în vederea deservirii comunităţii agricole, Groupama s-a transformat într-un jucător de top pe piaţa din Franţa, extinzându-şi 
în acelaşi timp operaţiunile internaţionale în 11 ţări. 
 
*Groupama Asigurări este asigurătorul cu cel mai mic număr de reclamații raportate la ASF, din top 10 companii de asigurări generale și 
compozite, conform datelor publicate de companiile de asigurări pe site-urile proprii. 
 
Contact Groupama Asigurări: 
Alina Marin – alina.marin@groupama.ro /  0730 390 398 
www.groupama.ro 
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