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ΔΕΚΣΘΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Προπώιεζε Εηζηηερίωλ ηοσ Φεζηηβάι Αζελώλ  

ζε 43 θαηαζηήκαηα Public ζε όιε ηελ Ειιάδα θαη ζηο 

www.public.gr !  

 

Γηα ηξίηε ζπλερή ρξνληά ηα Public ζηεξίδνπλ ηνλ πνιηηηζκό, θαζώο πξνζθέξνπλ 

ζην θνηλό ηε δπλαηόηεηα αγνξάο εηζηηεξίσλ γηα ηηο παξαζηάζεηο ηνπ Φεζηηβάι 

Αζελώλ θαη Επηδαύξνπ 2014 ζηα 43 θαηαζηήκαηα ηνπ δηθηύνπ ηνπο ζε όιε ηελ 

Ειιάδα αιιά θαη δηαδηθηπαθά, ζην http://tickets.public.gr/greekfestival/  

Τα θαηαζηήκαηα Public δηαζέηνληαο ην πην θαιά ελεκεξσκέλν ηκήκα πώιεζεο 

εηζηηεξίσλ, πξνζθέξνπλ εηζηηήξηα γηα ην πην ζεκαληηθό θεζηηβάι ηεο ρώξαο 

εύθνια θαη αμηόπηζηα, κε ζηόρν ηελ άκεζε θαη βέιηηζηε εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνύ. 

Μέζα από ην ειεθηξνληθό θαηάζηεκα http://tickets.public.gr/, κπνξείο λα 

επηιέμεηο ηελ παξάζηαζε πνπ ζε ελδηαθέξεη κε ηε ρξήζε ηνπ αληίζηνηρνπ 

εκεξνινγίνπ, λα θάλεηο ηελ θξάηεζε θαη λα εμνθιήζεηο ην εηζηηήξηό ζνπ online ή ζε 

έλα από ηα 43 θαηαζηήκαηα ζε όιε ηελ Ειιάδα.  

Σο Φεζηηβάι Αζελώλ θαη Επηδαύροσ θέηος θάλεη ηε δηαθορά, επελδύοληας ζε 

λέες θαιιηηετληθές δσλάκεης κε έκθαζε ζηα έργα ηωλ ζύγτρολωλ Ειιήλωλ 

θαιιηηετλώλ, ζε 27 λέες ειιεληθές παραγωγές.    

Σο πρόγρακκα θαη γηα ηο θεηηλό θαιοθαίρη είλαη ηδηαίηερα πιούζηο θαη 

πεξηιακβάλεη ζεαηξηθέο, κνπζηθέο, ρνξεπηηθέο θαη άιιεο εθδειώζεηο, πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηνπ Ινπλίνπ, ηνπ Ινπιίνπ ελώ ην 

πξόγξακκα νινθιεξώλεηαη ζηηο 16 Απγνύζηνπ. Μηα ζπλάληεζε ειιεληθήο, 

επξσπατθήο θαη παγθόζκηαο δεκηνπξγίαο κε νλόκαηα πνπ έρνπλ γξάςεη ηζηνξία ζα 

παξειάζνπλ από ηνπο ηζηνξηθνύο θαη πνιηηηζηηθνύο ρώξνπο ηεο Αζήλαο, από ηο 

Αρταίο Θέαηρο ηες Επηδαύροσ, ηο Ωδείο Ηρώδοσ Αηηηθού θαη ζε άιιοσς 11 

ποιηηηζηηθούς αιιά θαη 30 αρταηοιογηθούς τώροσς ζε όιε ηελ Ειιάδα: Η 

Θδακπέια Ροζειίλη, ε Φηόλα ω, ε  Θδακπέι Τππέρ, ο Εκκαλοσέι Μηεκαρζύ-

Λοηά, αγαπεκέλνη Έιιελεο θαιιηηέρλεο όπσο ο Αηκίιηος Υεηιάθες, ο 

Ιωλζηαληίλος Λαρθοσιάθες, ε Ειεωλόρα Ζοσγαλέιε, ε Λόληθα, ε Μάλα 

Λούζτοσρε, ε Λαίρε Κίληα αιιά θαη νλόκαηα-νξόζεκα ζηελ ηζηνξία ηνπ ρνξνύ 

ηνπ 20νύ αηώλα, όπσο ν Γίρδη Ιύιηαλ θαη ε Σρίζα Λπράοσλ. 

Με ζηόρν ηελ αθόκα κεγαιύηεξε δηεπθόιπλζε ηνπ θνηλνύ θαη αθνινπζώληαο ηηο 

ηερλνινγηθέο ηάζεηο ηεο επνρήο, ηα Public θαηλνηνκνύλ γηα άιιε κηα θνξά, 

http://www.public.gr/
http://tickets.public.gr/greekfestival/
http://tickets.public.gr/
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δεκηνπξγώληαο εηδηθή εθαξκνγή αγνξάο εηζηηεξίσλ θαη από ην θηλεηό ηειέθσλν 

(mobile app) πνπ ζα είλαη ζύληνκα δηαζέζηκε, εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια 

κνλαδηθά νθέιε γηα ην ρξήζηε.  

Γηα λα εμαζθαιίζεηο ην εηζηηήξην γηα ηελ αγαπεκέλε ζνπ παξάζηαζε ηνπ Φεζηηβάι 

Αζελώλ κπεο ηώξα ζην: http://tickets.public.gr/greekfestival/  

Θέιεης κολαδηθές θαιιηηετληθές εκπεηρίες. Θέιεης Public. 

http://tickets.public.gr/greekfestival/

