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Δειηίν Τύπνπ 

Από ηηο  16 Ννεκβξίνπ κε ην The Entertainer ε Αζήλα αιιάδεη ηνλ ηξόπν πνπ 

δηαζθεδάδεη! 

Τν θνξπθαίν πξόγξακκα πξνζθνξώλ «1+1 δώξν», The Entertainer, 

γηα αμεπέξαζηε νηθνλνκία ζηε δηαζθέδαζε, ζα ην βξεηο 

απνθιεηζηηθά ζηα Public!  

Τα θαηαζηήκαηα Public επεθηείλνπλ αθόκε πεξηζζόηεξν ηελ γθάκα ησλ πξντόλησλ ηνπο, θαη 

ζπλεξγάδνληαη κε ηελ εηαηξεία The Entertainer  πξνζθέξνληαο αθόκα πεξηζζόηεξα ζηνπο 

επηζθέπηεο ηνπο: Μηα λέα θαη απνθιεηζηηθή ζπλεξγαζία πνπ δηπιαζηάδεη ηελ αμία ησλ 

ρξεκάησλ ζνπ πξνζθέξνληαο ζνπ 1+1 δώξν ζε πεξηζζόηεξεο από 850+ επηινγέο 

δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο ζε πεξηκέλεη από ηηο 16 Ννεκβξίνπ ζηα θαηαζηήκαηα Public ηεο 

Αηηηθήο!  Γηα θάζε κηα πξνζθνξά πνπ επηιέγεηο ζα έρεηο άιιε κηα δώξν! 

Τα Public, ε κεγαιύηεξε αιπζίδα θαηαζηεκάησλ ηερλνινγίαο θαη ςπραγσγίαο ζηελ 

Γιιάδα, απνδεηθλύνπλ πσο είλαη έλα πνιύ αγαπεηό θαη επέιηθηo brand πνπ 

επελδύεη ζε ζπλεξγαζίεο κε εηαηξείεο πνπ έρνπλ δηαθξηζεί ζηελ Γιιάδα θαη ζην 

εμσηεξηθό γηα ηελ πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ηνπο. Τελ απνθιεηζηηθή 

ζπλεξγαζία αλαθνίλσζαλ ηα ζηειέρε ηεο THE ENTERTAINER θαη ν Γκπνξηθόο Δηεπζπληήο 

Πξντόλησλ Τερλνινγίαο θαη Υπεξεζηώλ ησλ Public, Γηάλλεο Σίκνο, ν νπνίνο δήισζε ζρεηηθά:  

 

«Σηόρνο ζε θάζε καο ελέξγεηα είλαη λα ελδπλακώλνπκε ηε ζρέζε καο κε ηνλ 

θαηαλαισηή πξνζθέξνληάο κηα πινύζηα γθάκα επώλπκσλ, value for 

money πξντόλησλ πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπ θαη αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο αλάγθεο ηνπ. Σε κηα δύζθνιε επνρή γηα ηε ςπραγσγία ζηελ Γιιάδα, ηα Public, κε 

ζηαζεξό θξηηήξην ηελ πςειή αηζζεηηθή θαη ηελ πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ θαη 

ππεξεζηώλ ηνπο, ζπλεξγάδνληαη κε ην THE ENTERTAINER πξνζθέξνληαο ζηνλ 

θαηαλαισηή έμππλεο ιύζεηο γηα ηε δηαζθέδαζε ηνπ θαη πξνζζέηνληαο αμία ζηηο αγνξέο 

ηνπ!»  
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Από ηελ άιιε πιεπξά, ν Alex Costoulas, Managing Director ηεο The Entertainer Athens 

δήισζε: «Η απνθιεηζηηθή δηάζεζε ηνπ The Entertainer Athens ζηα θαηαζηήκαηα Public 

ζε όιε ηελ Αζήλα απνηειεί ερέγγπν ηεο επηηπρίαο ηνπ πξντόληνο καο». 
  

Τν ΤHE ENTERTAINER, είλαη κηα  Δηεζλήο Γηαηξεία κε έδξα ην Νηνπκπάη πνπ ηδξύζεθε ην 2001 

από ηελ Donna Benton. Τν όλνκα ΤHE ENTERTAINER,  είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηελ παξνρή 

αμεπέξαζησλ Πξνζθνξώλ ‘1+1 Δώξν’ ζε πςειήο πνηόηεηαο ζπλεξγαδόκελεο επηρεηξήζεηο θαη 

έρεη γλσξίζεη παγθόζκηα επηηπρία θαη απνδνρή ζηε Μέζε Αλαηνιή, Αθξηθή, Αζία θαη Γπξώπε! 

Μέρξη ζήκεξα ζε παγθόζκην επίπεδν, έρεη ιαλζάξεη πάλσ από 45 δηαθνξεηηθά πξντόληα, ζε 

40 πξννξηζκνύο θαη ζε 15 ρώξεο.  

Τν THE ENTERTAINER, έξρεηαη από ηηο 16 Ννεκβξίνπ ζηελ Γιιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

Αζήλα ζε κηα επνρή πνπ ε δηαζθέδαζε απνηειεί πνιιέο θνξέο πνιπηέιεηα, επηδηώθνληαο λα 

βειηηώζεη ηελ πνηόηεηα, αιιά θαη ηε ζπρλόηεηα ηεο δηαζθέδαζεο ηνπ Έιιελα! Με ην 

THE ENTERTAINER ν ρξήζηεο εμνηθνλνκεί κέρξη 60,000€* από κηα πιεζώξα  850+  εμαηξεηηθήο 

πνηόηεηαο Πξνζθνξώλ ‘1+1 Δώξν’ ζηελ εζηίαζε, ςπραγσγία, αλαςπρή, νκνξθηά, επεμία  θαη 

ηόζα άιια ζηελ Αζήλα θαη ζε όιν ηνλ θόζκν! Γηα θάζε κία πξνζθνξά πνπ επηιέγεη έρεη 

άιιε κηα δώξν! Αθνινπζνύλ ελδεηθηηθά νξηζκέλεο από ηηο ζπλεξγαδόκελεο επηρεηξήζεηο ηνπ 

THE ENTERTAINER ζηελ Αζήλα: ΄Όκηινο Καζηειόξηδν, Βalthazar, Dal Professore, Dinner in the 

Sky, Θέαηξν Παιιάο, Θέαηξν Αιίθε, Θέαηξν Γκπνξηθόλ, Θέαηξν Απνζήθε, Black Duck, Momix, 

Chryssalis, Assai, Pilates by Mandy, Hot Ashram, Stars Café,Gym Tonic, , Λεκόλη ,Τζη Τζη, Ritzi, Le 

Charme de Pit, Sam all day café, Pop Up, Ela nas Sou Po, Kurland, Charkas, The Wall, Athens Clue 

θ.α..  

Τν ΤHE ENTERTAINER μεθηλά από ηελ Αζήλα θαη γξήγνξα ζα επεθηαζεί ζηελ ππόινηπε 

Γιιάδα. Δηαηίζεηαη από ηηο 16 Ννεκβξίνπ ζε έληππε κνξθή (Βηβιίν) απνθιεηζηηθά ζηα 

16 θαηαζηήκαηα Public ηεο Αηηηθήο ζηελ ηηκή ησλ 39€ αιιά θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

κέζσ ηνπ πνιπβξαβεπκέλνπ ΤHE ENTERTAINER Αpp.  

 

*Ο σπήζηηρ μποπεί να εξοικονομήζει μέσπι 12.000€ από ηιρ 550 πποζθοπέρ ζςνολικά ζηιρ 

ζςνεπγαζόμενερ επισειπήζειρ ηηρ Αθήναρ και μέσπι 48.000€ από ηιρ 300+ πποζθοπέρ ζςνολικά 

για ηαξίδια και αγοπέρ ζηο εξωηεπικό. 

 

Για πληροθορίες ή ερωηήζεις ζτεηικά με ηο προϊόν καλέζηε ζηο ηηλέθωνο  2105248694 ή 

ζηείληε email ζηη διεύθσνζη customerservice@theentertainerme.com.  


