
 
 

Για περισσότερες πληρουορίες: Βάσω Γρίβα, Υπεύθσνη Επικοινωνίας & Εταιρικών 
Στέσεων PUBLICWORLD A.E, τηλ. 210 – 8181581, e-mail: v.griva@odv.gr 

 

 
 

 

Αθήνα,  14 Αππιλίος 2014  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Για ηέηαπηη ζςνεσή σπονιά ηα Public ζςμμεηέσοςν ζηην Record 

Store Day με μία αποκλειζηική ζςλλογή – έκπληξη! 

 

Τα Public ζε ζσνεργαζία με ηην Undo Records γιορηάζοσν ηην παγκόζμια ημέρα 

διζκοπωλείων με ηην κσκλοθορία μια ζσλλογής με αποκλειζηικό σλικό.  

 

Τα Public (www.public.gr / blog.public.gr), ζςμμεηέσοςν για ηέηαπηη ζςνεσή σπονιά 

ζηον εοπηαζμό ηος παγκόζμιος Record Store Day, με μία αποκλειζηική ζςλλογή! Σε 

ζςνεπγαζία με ηην Undo Records, ηα Public κςκλοθοπούν μια ζςλλογή από 

ακςκλοθόπηηα ηπαγούδια, remixes, αλλά και δείγμαηα από επεπσόμενερ 

κςκλοθοπίερ ηηρ εηαιπίαρ. 

 

Το cd compilation με ηίηλο «Every Day Should Be A RECORD STORE DAY IV» είναι 

ζςλλεκηικό και απιθμημένο, καθώρ θα κςκλοθοπήζει ζε μόλιρ 2.000 ανηίηςπα και 

αποκλειζηικά από ηα καηαζηήμαηα Public ζηην Ελλάδα ηο Μ. Σάββαηο 19 

Αππιλίος ζηην ηιμή ηυν €2,99.  

 

Η μοναδική ζςλλεκηική ζςλλογή πεπιέσει ακςκλοθόπηηα ηπαγούδια από ηοςρ 

Ekkoes και Claps (οι ππώηοι, η νέα ανακάλςτη ηηρ Wall Of Sound και οι δεύηεποι, 

μία από ηιρ μεγαλύηεπερ ελπίδερ ηηρ electro pop), Mikro, Rex The Dog, Lacquer, In 

Trance 95, Jonathan Johansson, Azure, Marsheaux, Rolla, Όλγα Κοςκλάκη, 

Vienna κ.α. 

 

Τα καηαζηήμαηα Public ζςμμεηέσοςν για ηέηαπηη ζςνεσή σπονιά ζηο Record Store 

Day επιλέγονηαρ για θέηορ ηην Undo Records, η οποία ζςμπληπώνει 10 σπόνια 

λειηοςπγίαρ. Σηο παπελθόν και ειδικά για ηον εοπηαζμό ηος Record Store Day, ηα 

Public έσοςν ζςνεπγαζηεί με κοπςθαίερ ανεξάπηηηερ ελληνικέρ εηαιπείερ, όπυρ 

KLIK RECORDS (2011), INNER EAR (2012) και Puzzlemusik (2013), κςκλοθοπώνηαρ 

αποκλειζηικέρ ζςλλογέρ. 

 

Το Record Store Day (www.recordstoreday.com/Home) είναι μία γιοπηή πος ηιμά ηην 

ηέσνη ηηρ μοςζικήρ, ηοςρ ακποαηέρ πος ξέποςν να ηην εκηιμούν, και θςζικά ηοςρ 

ίδιοςρ ηοςρ καλλιηέσνερ πος ηην ςπηπεηούν. Ξεκίνηζε ηο 2007 από ηην Αμεπική και 

μέζα ζε οκηώ σπόνια έσει εξελισθεί ζε ένα παγκόζμιο θαινόμενο και έσει καηαλήξει 

να αποηελεί θεζμό! 

 

Σηο θεηινό Record Store Day, ζςμμεηέσοςν πεπιζζόηεπα από 1.000 διζκάδικα ζε 

όλο ηον κόζμο, μαζί ηοςρ και ηα Public (http://www.recordstoreday.com/Venue/7340) 

http://www.public.gr/
http://blog.public.gr/
file://VOFPS/Clients/PUBLIC/CORPORATE%20COM/Texts/Press%20Releases/2013/April/www.recordstoreday.com/Home
http://www.recordstoreday.com/Venue/7340
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πος θπονηίζοςν ζηα πάθια ηοςρ να εξαζθαλίζοςν όλερ ηιρ ειδικέρ εκδόζειρ, με ηο 

σαπακηηπιζηικό λογόηςπο, πος ηςπώνονηαι αποκλειζηικά και μόνο για εκείνη ηην 

ημέπα! Άλλυζηε, ηο να ακούρ μοςζική δεν εξανηλείηαι ζε megabytes και ακοςζηικά 

αλλά πάνηοηε θα είναι ζςνδεδεμένο, υρ δπαζηηπιόηηηα, σόμπι,πολιηιζηική δπάζη 

με ηη διαδικαζία ηηρ αναζήηηζηρ ηος θςζικού πποφόνηορ. 

 

Για εζάρ πος θέλεηε κάθε μέπα να είναι Record Store Day, ζαρ πεπιμένοςμε ηο 

Μ. Σάββαηο 19 Αππιλίος ζηα Public! 

 

 

 

 

 

 

 


