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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 

Τα Public διακπίθηκαν με ηο Βπαβείο Best Customer 

experience  για ηην omnichannel λειηοςπγία ηοςρ  

ζηα e-Bizz Awards 2015!  
 

Το βπαβείο αθοπά ζηον καλύηεπο ζςνδςαζμό τηθιακού και θςζικού 

καναλιού και ηο ςτηλό επίπεδο εξςπηπέηηζηρ πος πποζθέποςν ζηοςρ 

πελάηερ ηοςρ 

 

Τα PUBLIC απέζπαζαν ηο βπαβείο Best Customer Experience για ηην 

εθαπμογή ηος omnichannel (καλύηεπορ ζςνδςαζμόρ τηθιακού και θςζικού 

καναλιού) ζηα βπαβεία e-Bizz 2015!  Tα βξαβεία e-Bizz Awards επηβξαβεύνπλ θαη 

αλαδεηθλύνπλ ηηο πξσηνπόξεο εηαηξείεο, ππεξεζίεο, πξντόληα θαη πξόζσπα ηεο 

αγνξάο θαη απνλεκήζεθαλ ηελ Τξίηε 15 Σεπηεκβξίνπ ζην πιαίζην ηνπ 4νπ 

Σπλεδξίνπ e-Business World ζην μελνδνρείν Divani Caravel.    

  

Tα Public, εμειίζζνπλ ηαπηόρξνλα θαη δπλακηθά ην θπζηθό κε ην ςεθηαθό ηνπο 

θαλάιη επελδύνληαο πόξνπο ζε πςειήο εμεηδίθεπζεο αλζξώπηλν δπλακηθό, 

ηερλνινγία θαη ΙΤ ζπζηήκαηα θαζώο θαη πςειώλ πξνδηαγξαθώλ operations. 

Σηόρνο ησλ Public είλαη ε επίηεπμε ηεο θαιύηεξεο δπλαηήο ζπλέξγεηαο κεηαμύ ησλ 

δύν θαλαιηώλ –θπζηθνύ θαη ςεθηαθνύ- πξνο όθεινο ησλ πειαηώλ ηνπο ώζηε νη 

θαηαλαισηέο λα ιακβάλνπλ ηελ ίδηα κνλαδηθή εκπεηξία ησλ 45 θπζηθώλ 

θαηαζηεκάησλ Public θαη από ην ειεθηξνληθό θαηάζηεκα www.public.gr! 

 

Τα 500.000 πποφόνηα ηεσνολογίαρ και τςσαγυγίαρ, οι μοναδικέρ ςπηπεζίερ 

(όπσο authorized service, ticketing), η αςθημεπόν παπαλαβή από καηάζηημα για 

παπαγγελίερ πος γίνονηαι online, νη θξηηηθέο ησλ πειαηώλ, ε δςναηόηηηα 

εύπεζηρ ζπάνιυν ηίηλυν ή πποφόνηυν, νη βειηησκέλεο δηαδηθαζίεο αλαδήηεζεο, 

ε δπλαηόηεηα νπηηθή 360 κνηξώλ ζε smartphones θαη tablets ζην www.public.gr,  

θαζώο θαη ε εμππεξέηεζε πνπ πξνζθέξεη ην δίθηπν θαηαζηεκάησλ ζηηο 

ειεθηξνληθέο παξαγγειίεο, ζπλέβαιαλ ζηε δηάθξηζε ησλ Public ζηελ θαηεγνξία 

Customer Experience γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ omnichannel.  

 

Από ην 2012 κέρξη θαη ζήκεξα, θνξπθαίνη θνξείο ηεο ρώξαο,  ηηκνύλ ηα Public γηα 

ηε ζπλερή πξνζπάζεηα ηνπο λα πξνζθέξνπλ ηε βέιηηζηε δπλαηή εμππεξέηεζε θαη 

εκπεηξία ζηνπο επηζθέπηεο ηνπο. Όξακα ησλ αλζξώπσλ ηνπ Public είλαη οι 

πελάηερ ηοςρ να θεύγοςν κάθε μέπα με μία ζακούλα κι ένα σαμόγελο 

εςσαπίζηηζηρ από ηα 45 θςζικά καηαζηήμαηα και από ηο www.public.gr.   

http://www.public.gr/
http://www.public.gr/
http://www.public.gr/

