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Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Το Public.gr αναδείχτηκε το καλύτερο ελληνικό e-shop στα e-

volution awards 2016! 

 
Κορυφαία διάκριση με 6 Βραβεία για τα Public: 4 Χρυσά, 1 ασημένιο και 

1 αργυρό βραβείο  

 
Τα καταστήματα Public και το www.public.gr  απέσπασαν συνολικά 6 βραβεία 
στα e-volution awards 2016. O θεσμός τελείται υπό την αιγίδα του GRECA 
(Ελληνικός σύνδεσμος ηλεκτρονικού εμπορίου) και επιβραβεύει κάθε χρόνο τις πιο 
καινοτόμες πρακτικές στο ηλεκτρονικό εμπόριο.  

Τα Public τιμήθηκαν πιο συγκεκριμένα με:   

GOLD βραβείο στην κατηγορία Συνδυασμός Ψηφιακού & Φυσικού Καναλιού 
(Multi - Channel Commerce), GOLD βραβείο στην κατηγορία Εμπειρία Πελατών 
(Customer Experience), GOLD βραβείο στην κατηγορία Στρατηγική στα Social 
Media, SILVER βραβείο στην κατηγορία Ηλεκτρονικά Καταστήματα – Προϊόντα 
και BRONZE βραβείο στην κατηγορία Πανκαναλικό Εμπόριο (Omnichannel 
Commerce). 

Επιπλέον, τα βραβεία e-volution σε συνεργασία με τον GRECA ανέδειξαν 
φέτος το Public.gr ως το καλύτερο Ελληνικό e-shop (GOLD Distiction in e-
commerce)! Η διάκριση αυτή δίνει στα Public το εισιτήριο για το Παγκόσμιο 
Συνέδριο e-Commerce το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2016 στην 
Βαρκελώνη. Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα λάβουν χώρα τα European E-Commerce 
Awards και το public.gr, ως το μόνο ελληνικό ηλεκτρονικό κατάστημα, θα κληθεί να 
εκπροσωπήσει την Ελλάδα και να αναμετρηθεί μαζί με άλλα κορυφαία e-shops από 
την Ευρώπη για τα βραβεία της επιτροπής.   

Το www.public.gr έχει αναδειχτεί σε κυρίαρχο on line προορισμό αγορών 
διαθέτοντας μια τεράστια γκάμα με 700.000 προϊόντα, μοναδικό περιεχόμενο και 
εξειδικευμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και 
μετά την πώληση. Τα Public έχουν καταφέρει να μεταφέρουν με επιτυχία το 
μοναδικό επίπεδο εμπειρίας των φυσικών καταστημάτων και στο ηλεκτρονικό 
περιβάλλον ενώ, διαχειρίζονται μεγάλα social communities με πάνω από 860.000 
μέλη προσφέροντας την ίδια μοναδική εμπειρία στους επισκέπτες τους μέσα από 
τα διαφορετικά touchpoints που διαθέτουν! Συνολικά το 2015 τα Public θα έχουν 
υποδεχτεί πάνω από 25 εκατομμύρια επισκέπτες στα φυσικά καταστήματα τους 
και πάνω από 32 εκατομμύρια επισκέπτες στο public.gr. 
 
Τα βραβεία αυτά επιβεβαιώνουν τις προσπάθειες μας και μας δεσμεύουν να 
συνεχίσουμε να αναβαθμίζουμε ακόμα περισσότερο το public.gr προσφέροντας 
ακόμα περισσότερα χαμόγελα στους επισκέπτες μας και το 2016.  
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