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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Νέα καηαζηήμαηα Public ζε Αγπίνιο και 

Καβάλα! 
Με ηα 2 νέα καηαζηήμαηα, ηα Public έθηαζαν ηο 2014 ηα 49 

καηαζηήμαηα Public ζε Ελλάδα και Κύππο 

 

Τν δπλακηθό πιάλν αλάπηπμεο, πνπ ηα Public είραλ ζέζεη ζε εθαξκνγή ηα ηειεπηαία 

2 ρξόληα, νινθιεξώζεθε ην 2014 κε 2 λέα θαηαζηήκαηα πνπ εγθαηληάζηεθαλ 

πξόζθαηα ζηο Αγπίνιο και ηην Καβάλα. Τα 2 λέα θαηαζηήκαηα αλέβαζαλ ηνλ 

αξηζκό ησλ καηαζηημάηων Public ζε 49 ζε όλη ηην Ελλάδα και ηην Κύππο.  

Τν νέο καηάζηημα ζηο Αγπίνιο βξίζθεηαη ζε έλα λενθιαζηθό θηίξην επί ηεο νδνύ 

Αδεξθώλ Παπαζηξάηνπ 3 ελώ ην νέο καηάζηημα ζηην Καβάλα επί ηηρ οδού 

Ομόνοιαρ 50 ζηεγάδεηαη ζε έλα κνλαδηθό λενθιαζηθό θηίξην, ζην νπνίν ζηεγάδεηαη 

θαη ην επηκειεηήξην Καβάιαο. Τα δύν θαηαζηήκαηα ζα πξνζθέξνπλ ηελ 

πληπέζηεπη γκάμα πποϊόνηων ηεσνολογίαρ, πεξηζζόηεξεο από 100 ζπζθεπέο 

tablets θαη smartphones live γηα δνθηκή από ηνλ ηειηθό θαηαλαισηή, κηα εςπεία 

ζςλλογή ηίηλων gaming, βιβλίων, CD, DVD θαη παιδικών παισνιδιών θαη κηα 

πινύζηα αηδέληα εθδειώζεσλ. Επηπιένλ ζε απηά απαζρνινύληαη ζπλνιηθά 43 

άηομα από ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ελώ η επένδςζη και για ηα 2 καηαζηήμαηα 

ςπεπβαίνει ηο ένα (1) εκαηομμύπιο εςπώ. 

Ταπηόρξνλα ηα λέα θαηαζηήκαηα έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ζηόρν ηε δεκηνπξγία ελόο 

θηιηθνύ θη αζθαινύο πεξηβάιινληνο γηα άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα.  

ςγκεκπιμένα και ηα 2 διαθέηοςν πάμπα ππόζβαζηρ αηόμων με κινηηικά 

πποβλήμαηα, εθαπηόμενη ζηο κηίπιο καθώρ επίζηρ αζανζέπ και WC ΑΜΕΑ. 

Είλαη πάγηα πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο λα θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα 

είλαη ηα θαηαζηήκαηά ηεο πξνζβάζηκα ζηα άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα αιιά 

λα δηεπθνιύλεη ηελ επίζθεςε θη άιισλ εκπνδηδόκελσλ αηόκσλ, όπσο είλαη νη 

γνλείο κε παηδηθά θαξνηζάθηα, νη ειηθησκέλνη, γπλαίθεο ζε πξνρσξεκέλε 

εγθπκνζύλε ή θαη πξνζσξηλά ηξαπκαηηζκέλνη.  
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Σα 2 νέα καηαζηήμαηα Public ζηο Αγπίνιο και ζηην Καβάλα αναμένεηαι να 

κεπδίζοςν ηο ενδιαθέπον ηος κοινού θαη λα απνηειέζνπλ ζεκείν αλαθνξάο γηα 

ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο.  Από ηελ αξρή ηνπ 2014, ηα Public άλνημαλ ηηο πόξηεο ηνπο ζε 

πνιιέο πεξηνρέο ηεο Ειιάδαο όπσο ε Αλεξανδπούπολη, ο Πύπγορ, η Χαλκίδα, η 

Δπάμα, οι έππερ, η Λάπιζα, η Καλλιθέα, η Ρόδορ (ζηο κένηπο) και ηα Σπίκαλα. 

Η επέθηαζε ηνπ δηθηύνπ έθεξε ηα Public ζε θάζε κηθξή θαη κεγάιε πόιε ζηελ 

Ειιάδα, ελώ ζπγρξόλσο ζηήξημε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο δεκηνπξγώληαο λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο.  

 


