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خْاًٌذگبى :بٌیبهیي بِبدسی ّ سًْْ ًیگبم
سبل سبخت | 1394 :پخص | 96 :پخص کٌٌذٍ :کْل داًلْد
تِیَ کٌٌذٍ :جْاد ًْسّصبیگی | ًْیسٌذٍ ّ کبسگشداى :قشببى هحوذپْس
لیست ببزیگراى فیلن سالم بوبیی
بٌیبهیي بِبدسی  ،هحوذسضب گلضاس  ،ضبیلی هحوْدی  ،دیب هیشصا  ،بِشّص چبُل  ،گلطي گشّّس Gulshan , Dia mirza ،
.grover , Poonam dhillon , dalip tahil , simran mishrikoti
خالصو داستبى سالم بوبئی
فیلن هضوْى عبضقبًَ ای داسد ّ داستبى یک دختش ثشّتوٌذ ٌُذی ّ یک پسش ایشاًی کَ داًطجْی پضضکی دس ٌُذّستبى است
سا سّایت هی کٌذ .ایي دّ عبضق ُن هی ضًْذ اهب. ...
خبرىبی جذیذ از سالم بوبیی
 11دی  / 94دّلت ٌُذ هجْص فیلوبشداسی «سالم بوبیی» سا صبدس کشد
کبسگشداى فیلن سیٌوبیی «سالم بوبی» گفت :دیشّص دّلت ٌُذ هجْص فیلوبشداسی هب سا بشای ایي فیلن صبدس کشد ّ پشّاًَ
سبخت آى اص سْی سبصهبى سیٌوبیی ببلیّْد صبدس ضذ.
 23دی  -سفش «سالم بوبیی» ُب بَ ٌُذ
سبصًذگبى فیلن سیٌوبیی «سالم بوبیی»  22دی بَ کطْس ٌُذ سفش کشدًذ تب هقذهبت تْلیذ ایي فیلن سا فشاُن کٌٌذ.
 21بِوي « :سالم بوبیی» بب هحوذسضب گلضاس دس بوبیی کلیذ خْسد
گلضاس دس هشاسن افتتبحیَ فیلن آییي ّیژٍ ٌُذی ُب سا بَ دسخْاست آًبى بَ جب آّسد.
 1اسپٌذ  % 30 : 94فیلوبشداسی
بَ گضاسش ایسٌب ،پس اص حضْس «دیب هیشصا» ّ «گلطي گشّّس» بذهي هعشّف سیٌوبی ٌُذ دس پشّژٍ سیٌوبیی «سالم
بویبی»« ،پًْب هذیلْى» ّ«دالیپ تبُیل» اص دیگش ببصیگشاى هطشح سیٌوبی ببلیّْد ًیض بَ اّلیي اثش هطتشک سیٌوبیی ٌُذ ّ
ایشاى بَ کبسگشداًی قشببى هحوذپْس پیْستٌذ.
اسپٌذ  :94ضبیلی ُوسش بٌیبهیي بِبدسی ُن جلْی دّسبیي سفت.

ُوسش بٌیبهیي ایفبگش ًقص هقببل ایي خْاًٌذٍ است کَ دس ایي فیلن بَ عٌْاى یک دختش ٌُذی ٌُشًوبیی هی کٌذ؛ بب تْجَ بَ ایي
کَ ضبیلی هسلظ بَ چٌذ صببى دًیب اص جولَ صببى ٌُذی استُ ،وَ دیبلْگ ُبی ایي ببصیگش بَ صببى ٌُذی بْدٍ ّ دس جشیبى
قصَ ،سابطَ عبضقبًَ پیچیذٍ ای بیي اّ ّ بِبدسی سخ هی دُذ.
 27اسپٌذ  :94فیلوبشداسی «سالم بوبئی» بَ تِشاى سسیذ
فیلوبشداسی فیلن سیٌوبیی«سالم بوبیی» دس ببلیّْد بَ پبیبى سسیذ ّ عْاهل ایي فیلن بشای ضبظ سکبًس ُبی ببقی هبًذٍ،
عبصم تِشاى ضذًذ.
 25ضِشیْس  : 95تبخیش دس اکشاى
هحوذپْس بب تبییذ خبش بَ تعْیق افتبدى اکشاى «سالم بوبیی» دس ایٌستبگشاهص گفت :بَ خبطش هصبحبَ یک هذاح عقب ًطیٌی
کشدًذ!  /دس صهبى پشّاًَ ًوبیص چِبس هبٍ هٌْ بشدى ّ آّسدى ّ بعذ هبًع اکشاى دس تببستبى ضذًذ  /اّل گفتٌذ  ۲۳هِش ّ بعذ
گفتٌذ  ۱۵آببى ّ حبال هی گْیٌذ آببى سّ ُن بی خیبل!
 3آرس  : 95بلیت ُ 300ضاس تْهبًی سالم بوبیی
دس آستبًَ اکشاى «سالم بوبیی»  ،اکشاى خصْصی ایي فیلن دس بشج هیالد بب فشّش بلیت ُ 300ضاس تْهبى بشگضاس هی ضْد.
 1هیلیبسد ُضیٌَ داضتَ) حضْس
دس ایي هشاسن افضّى بش دیذى فیلن ،ببصیگشاى ّ ستبسٍ ُبی ٌُذی (کَ بَ گفتَ تِیَ کٌٌذٍ
داسًذ ّ ُوچٌیي آٌُگ ُبی فیلن بَ گًَْ صًذٍ اجشا خْاٌُذ ضذ.
 7آرس  -لغْ هشاسن افتتبحیَ سالم بوبیی» دس بشج هیالد
سبصًذگبى فیلن بب اًتطبس اطالعیَ ای کَ بَ اهضبی قشببى هحوذ پْس کبسگشداى ّ سشهبیَ گزاساى فیلن سسیذٍ ،اص ببصگشداًذى
پْل کسبًی کَ بلیت ُبی گشاى ایي هشاسن سا پیص خشیذ کشدٍ بْدًذ،خبش دادٍ اًذ .دلیل لغْ "عذم صذّس هجْصُبی الصم کَ
اص قبل ُوبٌُگی آى صْست پزیشفتَ بْد" گفتَ ضذٍ.
 23بِوي :آغبص دّبلَ سالم بوبیی
ًسخَ دّبلَ سالم بوبیی اص  24بِوي آغبص بَ اکشاى هی کٌذ .دس ایي ًسخَ چٌگیض جلیلًْذ بَ جبی سضب گلضاس ّ خسشّ
خسشّضبُی بَ جبی بٌیبهیي بِبدسی صحبت کشدٍ اًذ .هشین ضیشصاد ،ثشیب قبسوی ،حسیي عشفبًی ،اهیش حکیویً ،صشهللا
هذقبلچی ،سعیذ هظفشی ،حسیي عشفبًی ّ  ..اص جولَ دّبلْسُبی ایي فیلن ُستٌذ.
تبریخ اکراى سالم بوبئی
 11آرس  95دس گشٍّ استقالل .
رکوردىبی فروش سالم بوبیی
فشّش سّص ًخست 600 :هیلیْى تْهبى ! فشّش دّ سّص ًخست 1 :هیلیبسد ! فشّش  15سّص ًخست 5 :هیلیبسد ! فشّش
 40سّص ًخست 11 :هیلیبسد ! فشّش سالم بوبیی ُوضهبى بب جطٌْاسٍ فجش اص  ۱۴هیلیبسد تْهبى گزضت!
زهبى پخص در ضبکو نوبیص خبنگی
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