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Public, ην ζωζηό κέξνο ζηε ζωζηή ηηκή 

 

Μόλν γηα ιίγεο κέξεο ζηα Public, αγνξάδεηο 3 θαη πιεξώλεηο ηα 2! 

Η ελέξγεηα ηζρύεη γηα αγνξέο CD, DVD, Blu-Ray, comics, παηδηθώλ & 

μελόγιωζζωλ βηβιίωλ. 
 

 
Αλαδεηάο ακέηξεηεο επηινγέο ζε επώλπκα πξντόληα, απίζηεπηεο επθαηξίεο θαη απίζαλεο 

ηηκέο; Θα ηηο βξεηο ζηα Public, ζην ζσζηό κέξνο ζηε ζσζηή ηηκή. Τα Public ζπλερίδνπλ λα 

ζνπ πξνζθέξνπλ όια όζα δεηάο ζηελ ηηκή πνπ ηα ζεο: Τώξα ζηα Public απνιακβάλεηο 

απεξηόξηζηε ςπραγσγία ζην ζπίηη ή ζην ηαμίδη ζνπ αθνύ αληί γηα 3 πξντόληα πιεξώλεηο ηα 

2! 

Πην ζπγθεθξηκέλα κέρξη ην Σάββαην 18 Ινπιίνπ κε κηα επίζθεςε ζηα θαηαζηήκαηα Public ή 

ζην public.gr κε αγνξέο CD, ηαηληώλ, παηδηθώλ βηβιίωλ, μελόγιωζζωλ βηβιίωλ θαη 

comics, αληί γηα 3 πξνϊόληα ζα πιεξώζεηο ηα δύν!*  

Επεηδή θαινθαίξη ρσξίο δηάβαζκα δελ γίλεηαη, κε κηα επίζθεςε ζηα Public ζα βξεηο ηε 

κεγαιύηεξε γθάκα παηδηθώλ βηβιίωλ γηα όιεο ηηο ειηθίεο, μελόγισζζσλ βηβιίσλ θαη 

Comics γηα λα δηαιέμεηο αλάκεζα ζε όιεο απηέο ηηο θαηεγνξίεο θαη λα εθκεηαιιεπηείο ηελ 

ελέξγεηα! Επηπιένλ ρηιηάδεο ειιεληθνί θαη μέλνη ηίηινη βηβιίσλ ζε πεξηκέλνπλ γηα λα ζνπ 

θξαηήζνπλ ζπληξνθηά θαη λα ηαμηδέςεηο καδί ηνπο ζε ζπλαξπαζηηθά κέξε!  

Αλ από ηελ άιιε αλαδεηάο λέεο θπθινθνξίεο ή θιαζηθά αξηζηνπξγήκαηα ηεο 7εο ηέρλεο, 

ειιεληθέο ή μέλεο ηαηλίεο, παηδηθά ή εθπαηδεπηηθά DVD, ζα ηα βξεηο κόλν ζηα Public ζε DVD 

θαη Blu Ray γηα λα κεηαηξέςεηο ην ζπίηη ή ην εμνρηθό ζνπ ζηνλ αγαπεκέλν ζεξηλό 

θηλεκαηνγξάθν ηεο παξέαο ζνπ!  

Καη κελ μερλάο όηη αλ αγαπάο ηε κνπζηθή, ζηα Public ζε πεξηκέλνπλ λέεο αιιά θαη 

παιαηόηεξεο θπθινθνξίεο,  jazz, alternative, classic rock, electronica, hip hop, lounge, 

metal, soundtracks θαη ειιεληθά CD γηα λα ζπλνδεύζεηο κνπζηθά ηηο θαινθαηξηλέο ζνπ 

ζηηγκέο!  

Θέιεηο ηε κεγαιύηεξε γθάκα ζε βηβιία, CD θαη ηαηλίεο; Επηζθέςνπ ηώξα έλα θαηάζηεκα 

Public ή ην public.gr θαη πξόιαβε ηα! Σπλδπάδεηο 3 πξντόληα ηεο επηινγήο ζνπ (CD, ηαηλίεο, 

παηδηθά βηβιία, μελόγισζζα βηβιία ή comics) θαη αληί γηα 3 πξντόληα πιεξώλεηο ηα δύν!*   

 

Public, ην ζωζηό κέξνο ζηε ζωζηή ηηκή 

 

 
*Η ενέπγεια ιζσύει από ηο Σάββαηο 11 Ιοςλίος έωρ και ηο Σάββαηο 18 Ιοςλίος για αγοπέρ 

παιδικών βιβλίων, ξενόγλωζζων βιβλίων, comics, cd & dvd, blu-ray και η έκπηωζη δίδεηαι με 

ηην αξία ηος πποϊόνηορ με ηη σαμηλόηεπη ηιμή εκ ηων ηπιών. Δείηε όλοςρ ηοςρ όποςρ και ηιρ 

πποϋποθέζειρ ηηρ ενέπγειαρ εδώ. 
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