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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Τα Public ζαο επηβξαβεύνπλ γηα ηηο αγνξέο ζαο κε ην πξόγξακκα 

go4more ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο!  

Επηιέμηε ηα ζρνιηθά ζαο είδε αλάκεζα ζε ρηιηάδεο πξνϊόληα θαη ρξεζηκνπνηήζηε ηηο θάξηεο 

ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο γηα ηηο αγνξέο ζαο θεξδίδνληαο δεθαπιάζηνπο πόληνπο!  

 

Τα θαηαζηήκαηα Public, (www.public.gr), θαισζνξίδνπλ καζεηέο θαη γνλείο πξνζθέξνληαο ηνπο 

αθόκε πεξηζζόηεξα γηα ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά! Τα Public μεθηλνύλ ζπλεξγαζία κε ην πξώην 

πξόγξακκα ζπλνιηθήο επηβξάβεπζεο ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο, ην go4more, γηα λα επηβξαβεύζνπλ 

όζνπο ηα επηιέγνπλ γηα ηηο αγνξέο ηνπο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα εηδηθά γηα ηελ πεξίνδν ηεο επηζηξνθήο ζηα ζρνιεία θαη γηα ην δηάζηεκα από 

29.08.2015 έωο θαη 30.09.2015, ηα Public ζπκκεηέρνπλ ζηε θζηλνπσξηλή θακπάληα ηνπ go4more 

«back to school» πξνζθέξνληαο 40 πόληνπο γηα θάζε 1€ ζπλαιιαγήο, δεθαπιαζηάδνληαο έηζη 

ην θέξδνο ησλ πειαηώλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ αγνξέο ζηα θαηαζηήκαηα Public θαη ζην 

public.gr κε ηε ρξήζε όισλ ησλ θαξηώλ (ρξεσζηηθώλ ή πηζησηηθώλ) ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο. 

 

Επηζθεθηείηε θαη εζείο ηώξα έλα θαηάζηεκα Public, ή θάληε θιηθ ζην public.gr, αλαθαιύςηε κηα 

κεγάιε πνηθηιία ζε ζρνιηθά είδε όπσο: ζρνιηθέο ηζάληεο, ζρνιηθά βνεζήκαηα, βηβιία ζε παθέηα 

αλά ηάμε θαη ληπκέλα κε πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα, μελόγισζζα θξνληηζηεξηαθά βηβιία, βηβιία γηα 

θνιιέγηα θαη γηα ην πξόγξακκα IB, ιεμηθά, είδε γξαθηθήο ύιεο, θαζώο θαη απίζηεπηεο επηινγέο ζε 

πξντόληα ηερλνινγίαο θαη επηπξνζζέησο θεξδίζηε δεθαπιάζηνπο πόληνπο κε ην πξόγξακκα 

go4more!  

Με όια απηά ε θαιή αξρή είλαη ζίγνπξε! 

 

Μεηά ηηο 30/9/2015 νη πειάηεο ησλ Public ζα ζπιιέγνπλ 4 πόληνπο γηα θάζε 1€ ζπλαιιαγήο.  

Οη πόληνη εμαξγπξώλνληαη είηε ζηα θπζηθά θαηαζηήκαηα Public εληόο Ειιάδνο, είηε ζην 

ειεθηξνληθό θαηάζηεκα www.public.gr κε πιεξσκή θαη παξαιαβή από νπνηνδήπνηε θπζηθό 

θαηάζηεκα Public εληόο Ειιάδνο. 

 

Τν go4more είλαη ην πξώην πξόγξακκα επηβξάβεπζεο ζηελ ειιεληθή αγνξά πνπ αλαγλσξίδεη ηε 

ζπλνιηθή ηξαπεδηθή ζρέζε ηνπ πειάηε θαη ηνλ επηβξαβεύεη γηα ηε ζπιινγή πόλησλ ηνπο νπνίνπο 

ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα εμαξγπξώζεη ζηα ζπλεξγαδόκελα θαηαζηήκαηα.  

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «go4more» ζηα Public , θαζώο θαη γηα ηα 

ζεκεία πώιεζεο ησλ θαηαζηεκάηωλ Public, νη πειάηεο κπνξνύλ λα ελεκεξώλνληαη 

ζην http://www.public.gr/cat/corporate/go4more/  

http://www.public.gr/
http://www.public.gr/cat/corporate/go4more/
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Public, αθόκε πεξηζζόηεξα γηα ζέλα! 


