Αζήλα, 1 Σεπηεκβξίνπ 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μαγηθέο θιήζεηο από ηνλ Μίθπ, ηε Μίλη, ηνλ Νηόλαιλη & ηελ Νηαίδπ κόλν ζηα Public!
Τα Public & νη ήξωεο ηεο Disney εύρνληαη ζε όια ηα παηδηά «Καιή ζρνιηθή ρξνληά»!
Πνηνο ήηαλ ν αγαπεκέλνο ζνπ ήξσαο όηαλ ήζνπλ παηδί; Πώο ζα ζνπ θαηλόηαλ αλ ν Μίθπ ή ν Νηόλαιλη
επρόηαλ ζην παηδί ζνπ κέζσ ηειεθώλνπ «Καιή ζρνιηθή ρξνληά!». Τα θαηαζηήκαηα Public ζα
ελζνπζηάζνπλ θαη ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά ηνπο κηθξνύο ηνπο θίινπο κε ηελ ππέξνρε έθπιεμε πνπ
έρνπλ εηνηκάζεη ζε ζπλεξγαζία κε ηε Disney!
Απνθιεηζηηθά γηα ηελ πεξίνδν από 1 Σεπηεκβξίνπ έωο 30 Σεπηεκβξίνπ επηζθέςνπ έλα θαηάζηεκα Public ή
ην www.public.gr θαη κε θάζε αγνξά πξντόληνο Disney ζα ιάβεηο από ην ηακείν ή από ην www.public.gr έλα
έληππν νδεγηώλ κε έλαλ καγηθό θσδηθό! Με πνηνλ ήξωα ηεο Disney ζέιεη λα «ζπλνκηιήζεη» ην παηδί
ζνπ: ηνλ Μίθπ, ηε Μίλη, ηνλ Νηόλαιλη ή ηελ Νηαίδπ; Τα βήκαηα είλαη απιά: ζηέιλεηο SMS (ρξέσζε απινύ
SMS) κε ηνλ θσδηθό πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ήξσα πνπ επηζπκεί ην παηδί θαη ιίγα δεπηεξόιεπηα κεηά ζα ιάβεηο
κηα ηειεθσληθή θιήζε από ηα Public θαη ηελ Disney κε κήλπκα ηνπ επηιεγκέλνπ ήξσα απνθιεηζηηθά γηα ηνπο
κηθξνύο καο θίινπο!.
Mελ μερλάο όηη κόλν ζηα Public ζα βξεηο ηε κεγαιύηεξε γθάκα ζε ζρνιηθά βηβιία (ζε παθέηα αλά ηάμε θαη
ληπκέλα κε πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα), ζρνιηθά βνεζήκαηα, μελόγισζζα θξνληηζηεξηαθά, ιεμηθά, βηβιία γηα
θνιιέγηα θαη γηα ην πξόγξακκα I.B., εμεηδηθεπκέλα βηβιία γηα business schools, πιήξε γθάκα ζε είδε γξαθηθήο
ύιεο, πνηνηηθά ζρνιηθά ζαθίδηα γηα θάζε ηάμε ηνπ Δεκνηηθνύ, Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ αιιά θαη απίζηεπηεο
επηινγέο & & επθαηξίεο ζε πξντόληα ηερλνινγίαο.
Επηπιένλ νη κηθξνί καο θίινη ζα αλαθαιύςνπλ ζρνιηθέο ηζάληεο, παγνύξηα, δνρεία θαγεηνύ θαζώο θαη είδε
γξαθηθήο ύιεο όπσο ηεηξάδηα, κνιύβηα, θάθεινπο θαη απηνθόιιεηα κε δηάζεκνπο ήξσεο ηεο Disney ζε ηηκέο
από 0,39€ . Τν θαιύηεξν; Μόλν ζηα Public, κηα καγηθή θιήζε από αγαπεκέλνπο ήξσεο Disney πεξηκέλεη ηνπο
κηθξνύο καο θίινπο, κε αγνξέο πξντόλησλ Disney! Με όια απηά ε θαιή αξρή είλαη ζίγνπξε!
Κάλε ηώξα κία ζηάζε ζε έλα θαηάζηεκα Public θαη πξνκεζεύζνπ όια όζα ρξεηάδεζαη γηα όιεο ηηο ηάμεηο ηνπ
Δεκνηηθνύ, Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ, γηα ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά! Καη αλ δελ ζέιεηο λα ράζεηο ρξόλν ζηνπο
δξόκνπο, κπνξείο κε έλα θιηθ όπνπ θη αλ βξίζθεζαη λα παξαγγείιεηο ό,ηη ζέιεηο θαη λα παξαδνζεί ζην ρώξν
ζνπ κέζα ζε 48 ώξεο. Μελ μερλάο όηη γηα παξαγγειίεο ζε ζρνιηθά είδε άλσ ησλ 35€ ε απνζηνιή ζην ρώξν
ζνπ είλαη δσξεάλ!
Public, αθόκα πεξηζζόηεξα γηα ζέλα!
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