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Χακογειάζηε, είζηε ζηα Public. 

Νέα επηθοηλφληαθή πιαηθόρκα γηα ηα θαηαζηήκαηα Public 
 

Φαληαζηείηε έλα κέξνο όπνπ αλαθαιύπηεηε λέα πξάγκαηα, μερληέζηε, καγεύεζηε, αθνύηε 

ηε κεισδία πνπ ζέιεηε ή βξίζθεηε ην βηβιίν πνπ είρε εμαληιεζεί. Έλα θαηάζηεκα ζην 

νπνίν δίλεηε ξαληεβνύ κε ηελ παξέα ζαο ή κπαίλεηε γηα κηα ζηηγκή θαη θάζεζηε κία ώξα. 

Φαληαζηείηε έλα θαηάζηεκα όπνπ κπνξείηε λα παίμεηε κε ηελ θαηλνύξγηα θνλζόια, λα 

δείηε έλα θαληαζηηθό drone λα πεηάεη ή λα αλαθαιύςεηε ην δώξν πνπ ζα ζέιαηε γηα ηα 

γελέζιηά ζαο… θη αο είλαη ζε κεξηθνύο κήλεο από ηώξα!  

 

Χακογειάζηε, είζηε ζηα Public θαη όια όζα υάτλεηε είλαη εδώ!  
 

«Μηα επίζθευε ζε έλα θαηάζηεκα Public κοσ αλεβάδεη ηε δηάζεζε θαη κε θάλεη λα 

τακογειώ» απάληεζαλ οη επηζθέπηες ζε ζτεηηθή έρεσλα (Σεπ-Οθη 2015)  θαη ηα 

Public  πήραλ ηελ αθορκή ζηο πιαίζηο ηες πειαηοθεληρηθής ηοσς προζέγγηζες θαη 

κε ζηότο ηφλ τακόγειο ηφλ πειαηώλ ηοσς λα δεκηοσργήζοσλ κηα λέα θαη 

δηαθορεηηθή επηθοηλφλία ποσ ζα ζας παραζύρεη όιοσς λα τακογειάζεηε! 
 

Η λέα θακπάληα ηφλ θαηαζηεκάηφλ Public κε ηελ σπέροτε τορεσηηθή κοσζηθή ποσ 

ζας αλεβάδεη ηε δηάζεζε θαη ζας θάλεη λα τακογειάηε απνηππώλεη κε δεκηνπξγηθό θαη 

αηζηόδνμν ηξόπν ηηο κνλαδηθέο ζηηγκέο πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο επηζθέπηεο ηνπο. Τν 

ηξαγνύδη ηεο θακπάληαο, είλαη ην  Unsquare Dance, ηνπ αγαπεκέλνπ ηδαδίζηα Dave 

Brubeck, θαη γίλεηαη ην απόιπην soundtrack γηα ην δεπγάξη πνπ ρνξεύεη, ηελ θνπέια πνπ 

αλαδεηά ζηηο βηβιηνζήθεο ην αγαπεκέλν ηεο βηβιίν ή ηελ παξέα πνπ αλνίγεη ξπζκηθά θαη 

ζπγρξνληζκέλα ηνπο ππνινγηζηέο ηεο. Με θοηλό ηοσς ταραθηερηζηηθό ηελ 

παητληδηάρηθε δηάζεζε κε ηελ οποία βιέποσλ ηελ θαζεκερηλόηεηα, νη 

πξσηαγσληζηέο ηεο λέαο θακπάληαο ζαο πξνζθαινύλ λα δήζεηε κνλαδηθέο εκπεηξίεο θαη 

λα ρακνγειάζεηε κε κία επίζθεςε ζηνλ αγαπεκέλν ζαο πξννξηζκό, ηα θαηαζηήκαηα 

Public. 
 

Με ηελ πιερέζηερε γθάκα προχόληφλ ηετλοιογίας θαη υσταγφγίας θαη ακέηρεηες 

προζθορές θαη εσθαηρίες θαζεκερηλά, ηα Public ζπλερίδνπλ θαη ην 2016 λα θάλνπλ 

πξνζηηά πεξηζζόηεξα από 1.000.000 πξντόληα ζε θάζε Έιιελα θαηαλαισηή. Γηαηί κόλν 

ζηα Public, κπνξείηε θάζε θνξά πνπ ηα επηζθέπηεζηε λα απνιακβάλεηε ην ζπλδπαζκό 

ηεο κνλαδηθήο αηκόζθαηξαο κε πξντόληα ηερλνινγίαο ή ςπραγσγίαο γηα ηηο κηθξέο ή 

κεγάιεο αγνξέο ζαο ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ζαο θηηάρλεη ηε δηάζεζε.    
 

Επηζθεθηείηε ην θαηάζηεκα πνπ βξίζθεηαη δίπια ζαο θαη ζα αλαθαιύςεηε πξντόληα 

ηερλνινγίαο θαη ςπραγσγίαο πνπ ζα ζαο εκπλεύζνπλ, ζα ελεκεξσζείηε γηα όιεο ηηο λέεο 

θπθινθνξίεο, ζα δοθηκάζεηε περηζζόηερες από 250 αλοητηές ζσζθεσές, ζα 
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μεθπιιίζεηε ζηα άλεηα αλαγλσζηήξηα εθαηνκκύξηα ηίηινπο βηβιίσλ πνπ ζα ζαο 

ηαμηδέςνπλ θαη ζα παξαθνινπζήζεηε ελδηαθέξνπζεο δσξεάλ εθδειώζεηο πνπ ζα ζαο 

ελζνπζηάζνπλ. Μνπζηθή, ηαηλίεο, βηβιία, gaming, gadgets, TV, accessories, πξντόληα ήρνπ 

θαη εηθόλαο, tablets, laptops, smartphones θη επηιεγκέλν επώλπκν παηδηθό παηρλίδη, όια ζα 

ηα βξείηε ζε 1 κόλν ρώξν καδί κε πνιιέο εθπιήμεηο.  

 

Γηαηί θάζε κέρα ζηα Public είλαη κηα ζσλαρπαζηηθή εκπεηρία ποσ ζα ζας θάλεη λα 

θύγεηε κε έλα τακόγειο ζηα τείιε! 
 

Χακογειάζηε, είζηε ζηα Public! 

  

Δείηε ηελ λέα θακπάληα εδώ: 

https://www.youtube.com/watch?v=ONygwBXi_uM&feature=youtu.be 
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