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Public, ακόμη περισσότερα για σένα
Τα Public εργάζονται με συνέπεια με στόχο ο επισκέπτης να βρίσκει πάντα 
τα σωστά προϊόντα στη σωστή τιμή και κάθε φορά που αποφασίσει να κάνει 
μία αγορά οποιασδήποτε αξίας να νιώθει ότι τα χρήματά του πιάνουν τόπο. Η 
ομάδα Public προσπαθεί καθημερινά να συναρπάζει τους επισκέπτες και να 
χτίζει μαζί τους μία ουσιαστική σχέση που διαρκώς δυναμώνει! Κάθε ημέρα 
στα Public είναι μια συναρπαστική εμπειρία και μια ευκαιρία για μια έξυπνη 
αγορά που θα σου φέρει χαμόγελο στα χείλη!

Καινοτομία

Φρέσκο
look & feel

Εκδηλώσεις

Value-adding
υπηρεσίες

Γκάμα
προϊόντων

48
καταστήματα
στην Ελλάδα 

& στην Κύπρο 

Ένα μοναδικό concept 
για τα ελληνικά δεδομένα!
Το δίκτυο καταστημάτων Public (www.public.gr) δημι-
ουργήθηκε το 2005 συστήνοντας ένα μοναδικό concept 
για τα ελληνικά δεδομένα. Σε λιγότερο από μία δεκαετία 
τα Public έγιναν η μεγαλύτερη αλυσίδα πολυκαταστη-
μάτων ψυχαγωγίας στην ελληνική αγορά με 48 φυσικά 
και 2 online καταστήματα (www.public.gr και www.
public-cyprus.com.cy) σε Ελλάδα και Κύπρο αντίστοι-
χα, υποδεχόμενα ετησίως περισσότερους από 20 εκα-
τομμύρια επισκέπτες.

Ενημερωμένο
προσωπικό

πάνω από

500.000
προϊόντα

2.000
εργαζόμενοι

20
εκατομμύρια

επισκέψεις
6.000

προμηθευτές



Πρόσβαση σε εκατομμύρια προϊόντα από όλο τον κόσμο

Περισσότερες από 100 συσκευές τεχνολογίας live για δοκιμή!

Πάνω από

500.000

προϊόντα

100.000

Τίτλοι

Παιχνιδιών350.000

Τίτλοι

Βιβλίων60.000

Τίτλοι

CDs & DVDs20.000

Προιόντα

Τεχνολογίας
Μουσική | Ται-

νίες | Παιδικά 
CD’s & DVD’s | 

Σπάνια βινύλια | 
Blu Ray | Υπολογι-

στές | Τηλεφωνία | 
Tablets | Apple | Αξε-

σουάρ | Περιφερειακά | 
Εικόνα & Ήχος | Gaming 

| Gadgets & Gps | Ελληνι-
κά βιβλία | Αγγλικά βιβλία 

| Σχολικά βοηθήματα | Παι-
δικά βιβλία | Εκμάθηση ξένων 

γλωσσών | Comics | Παιχνίδια 
| Puzzles&Γρίφοι | Προσχολικά | 

Παιχνίδια για αγόρια & κορίτσια | 
LEGO | Playmobil | Δημιουργικά παι-

χνίδια | Συλλεκτικές φιγούρες & μο-
ντελισμός | Εκμάθηση ξ


