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ΔΓΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 

Το Blog ηυν Public ανάμεζα ζηα top 5 blogs ηηρ Γςπώπηρ 

ζηα Digital Communication Awards 2015! 
 
 

Τα Public επηιέρηεθαλ γηα ην ηειηθό ζηάδην ησλ Digital Communication Awards 
2015 αλάκεζα ζε πεξηζζόηεξεο από 750 ζπκκεηνρέο από όιε ηελ Επξώπε, σο ε 
κόλε ειιεληθή εηαηξεία ζηελ θαηεγνξία Blog. Tα βξαβεία Digital Communication 
Awards επηβξαβεύνπλ θαη αλαδεηθλύνπλ πξσηνπόξεο εηαηξείεο, εμαηξεηηθά 
επηηεύγκαηα θαη δεκηνπξγηθέο ελέξγεηεο, εηαηξηθέο θακπάληεο θαη ζηξαηεγηθή ζθέςε 
ζηελ online επηθνηλσλία, απνηειώληαο έλαλ από ηνπο πην ζεκαληηθνύο ζεζκνύο 
ζηελ Επξώπε. 
 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα Public μερώξηζαλ ζηα θεηηλά Digital Communication 
Awards γηα ην κνληέξλν design, ηην εύκολη πλοήγηζη και ηο πλούζιο 
πεπιεσόμενο ηος blog ηνπο, http://blog.public.gr/. Το Public Blog δηαγσλίζηεθε 
ζηνλ ηειηθό ηεο δηνξγάλσζεο, πος έλαβε σώπα ζηο Βεπολίνο ζηιρ 25 
Σεπηεμβπίος 2015, καδί κε άιια 4 αμηόινγα projects από ηελ Τνπξθία, ηελ 
Ειβεηία, ηελ Οιιαλδία θαη ηε Γεξκαλία. 
 
Από ην 2014 κέρξη θαη ζήκεξα, ην Public blog ελεκεξώλεη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ 
θαζεκεξηλά γηα όλα ηα ηελεςηαία νέα από ην ρώξν ηεο κνπζηθήο, ηνπ βηβιίνπ, ηνπ 
ζηλεκά θαη ηεο ηερλνινγίαο! Νέερ κςκλοθοπίερ, παποςζιάζειρ και αξιολογήζειρ 
πποφόνηυν, οδηγοί σπήζηρ, πποζθοπέρ, διαγυνιζμοί, ζςνενηεύξειρ, videos και  
podcasts, όια βξίζθνληαη ζην Public blog!  
 
«Με ην ιαλζάξηζκα ηνπ Public blog ηον Αππίλιο 2014 ζέιακε λα θάλνπκε ηε 
δηαθνξά! Σήκεξα, έρνπκε θαηαθέξεη λα έρνπκε 60.000 μοναδικούρ μηνιαίοςρ 
επιζκέπηερ (unique monthly visitors) νη νπνίνη ζπλερώο απμάλνληαη! Η ζπκκεηνρή 
καο ζηελ ηόζν πεηπρεκέλε δηνξγάλσζε ησλ Digital Communication Awards καδί κε 
ηόζν δεκηνπξγηθνύο αλζξώπνπο από όιε ηελ Επξώπε πξνθαιεί ηδηαίηεξε ραξά 
ζηελ νκάδα ηνπ Public. Η έληαμή καο ζηα top 5 blog ηεο Επξώπεο απνηειεί γηα 
εκάο ζεκαληηθή αλαγλώξηζε θαη καο δίλεη ώζεζε γηα λα εμειηρζνύκε πεξηζζόηεξν 
θαη λα ζπλερίδνπκε λα πξνζθέξνπκε κνλαδηθέο online εκπεηξίεο ζηνπο επηζθέπηεο 
καο» δήισζε γηα ηελ επηηπρία ηνπ Public Blog ε Αλζή Τξνθνύδε, Δηεπζύληξηα 
Επηθνηλσλίαο θαη Δεκνζίσλ Σρέζεσλ. 
 

Η ιδέα ηος blog δημιοςπγήθηκε για να καλύτει ηην αςξανόμενη ανάγκη ηυν 
επιζκεπηών ηυν καηαζηημάηυν Public για ενημέπυζη. Τν Public Blog κε 
δεκηνπξγηθό ηξόπν ελεκεξώλεη ην θνηλό γηα όια ηα πξντόληα θαη ηηο ππεξεζίεο 
ησλ Public πνπ ζα βειηηώζνπλ ηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ ελώ, κε ην κνλαδηθό 
πεξηερόκελν θαη ηηο απνθιεηζηηθέο εηδήζεηο πνπ δεκνζηεύεη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν 
ελεκεξώλεη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ ηζνξξνπώληαο κε επηηπρία αλάκεζα ζηηο ηδηόηεηεο 
ηνπ News blog θαη ηνπ εηαηξηθνύ Blog ηαπηόρξνλα.  
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