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Δελτίο Τύπου 

 

Public. Όλα τα δώρα είναι εδώ.  

Καρυοθραύστες που ζωντανεύουν για να ετοιμάσουν δώρα, είναι οι 

πρωταγωνιστές στην εορταστική επικοινωνία των Public! 
 

 

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και τα Public, ο νούμερο 1 προορισμός για δώρα μας 

ταξιδεύουν στη μαγεία των Χριστουγέννων και σε μια εορταστική ατμόσφαιρα βγαλμένη 

από παραμύθι! Στη φετινή χριστουγεννιάτικη καμπάνια των Public επιστρατεύτηκαν μέχρι 

και τηλεκατευθυνόμενα αεροπλανάκια mega drones τα οποία έδωσαν εντυπωσιακά 

εναέρια πλάνα του καταστήματος Public και της πλατείας Συντάγματος ενώ, και η επιβλητική 

φιγούρα  του Καρυοθραύστη πρωταγωνιστεί φανερώνοντας τον ρόλο της όταν τα φώτα του 

καταστήματος κλείνουν. 

 

Οι Καρυοθραύστες, του κλασικού χριστουγεννιάτικου παραμυθιού και όλη η μαγεία που 

τους συνοδεύει βρίσκονται ήδη από τα μέσα Νοεμβρίου στα καταστήματα και μαζί με τα 

περιστρεφόμενα carousel, τα απίστευτα στολίδια, τα νοσταλγικά αρώματα και την αγαπημένη 

μουσική καλωσορίζουν τους επισκέπτες και τους ταξιδεύουν στη μαγεία των Χριστουγέννων. 

 

Και όχι μόνο αυτό! Κάθε βράδυ μια μαγευτική ιστορία ζωντανεύει στα Public. Οι 

Καρυοθραύστες ως πρωταγωνιστές και της εορταστικής καμπάνιας των Public μας 

ταξιδεύουν σε ένα μαγικό κόσμο γεμάτο δώρα. Στη νέα καμπάνια αποκαλύπτεται ότι το 

βράδυ οι Καρυοθραύστες ζωντανεύουν μαγικά στα Public και ετοιμάζουν τα πιο 

συναρπαστικά δώρα για όλους. Το βράδυ κάθε κατάστημα μετατρέπεται σε ένα φανταστικό 

εργοστάσιο δώρων, για να είναι έτοιμο να υποδεχτεί τους εκατομμύρια επισκέπτες του 

Δεκεμβρίου. 

 

Χριστουγεννιάτικα προϊόντα, δώρα τεχνολογίας & ψυχαγωγίας, ή συλλεκτικά δώρα για 

εξειδικευμένα γούστα, ό,τι κι αν επιλέξετε τα πιο υπέροχα δώρα μπαίνουν στα κουτιά τους 

για να φτάσουν στα χέρια των αγαπημένων σας και αυτές τις γιορτές. Και μην ξεχνάτε ότι 

μπορείτε να βρείτε το κατάλληλο δώρο για όλους εδώ: http://www.public.gr/cat/dora/ 
 

Αυτές τις γιορτές προσφέρετε στους αγαπημένους σας ένα υπέροχο δώρο από τα 

Public και χαρίστε τους χαμόγελα. 

 

Public. Όλα τα δώρα είναι εδώ. 
 

Δείτε την εορταστική καμπάνια των Public εδώ: 

https://www.youtube.com/embed/MMwmsKKqqAw?showinfo=0 
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