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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

Love in Public: Ό,τι αγαπάς είναι εδώ!  
 

Ανακάλυψε νέα και συναρπαστικά προϊόντα, βρες δώρα για τα 
αγαπημένα σου πρόσωπα και χάρισε τους χαμόγελα. 

 
Love is all around! H αγάπη τον Φεβρουάριο κρατάει στα Public περισσότερο από μία ημέρα!  
Επισκέψου όλο τον μήνα τα καταστήματα Public ή το public.gr, βρες εδώ όλα όσα αγαπάς 
και πρόσφερε τα ως δώρο στον εαυτό σου ή στα αγαπημένα σου πρόσωπα. 
 
Αναζητάς τα πιο εξελιγμένα προϊόντας τεχνολογίας σε συναρπαστικές τιμές; Smartphones 
που θα σε καταπλήξουν, tablets που θα συντροφεύσουν παντού, laptops που θα σου 
λύσουν τα χέρια, φωτογραφικές μηχανές που θα σε ταξιδέψουν αλλά και μοναδικά 
wearables & gadgets είναι μόνο μερικά από τα νέα προϊόντα τεχνολογίας που θα βρεις 
εδώ. 
 
Εάν από την άλλη, η ψυχαγωγία είναι για σένα και το ταίρι σου προτεραιότητα, στα Public 
θα βρεις μουσική που θα σε συγκινήσει, βιβλία που θα ερωτευτείς από την πρώτη σελίδα 
αλλά και gaming που θα σου ανεβάσει τη διάθεση.  Επιπλέον στα Public θα ανακαλύψεις 
νέα και συναρπαστικά προϊόντα εικόνας και ήχου που θα αλλάξουν τις βραδιές σου, 
ταινίες που θα γίνουν οι αγαπημένες σου αλλά και παιχνίδια που θα αγαπήσει όλη η 
παρέα. Όλα τα δώρα σου μην παραλείψεις να τα τυλίξεις με στυλ και χρώμα και να τους 
δώσεις την προσωπική σου σφραγίδα επιλέγοντας από την ποικιλία χαρτικών και ειδών 
δώρου που σε περιμένει στα Public. 
 
Επίσης, μην ξεχνάς ότι μέσα από την υπηρεσία Public Tickets μπορείς να πάρεις εισιτήρια για 
ΧΧΧ θεάματα που θα σε συνεπάρουν ενώ πλέον μπορείς να κλείσεις θέση και για τα Village 
Cinemas χωρίς αναμονή στις ουρές εύκολα και γρήγορα! Τα βήματα είναι απλά: 
επισκέπτεσαι ένα κατάστημα Public ή μπαίνεις στο public.tickets.gr, επιλέγεις την ταινία και 
την αίθουσα Village που προτιμάς,  βρίσκεις την θέση που επιθυμείς και κάνεις κράτηση. 
Απόλαυσε στα Village Cinemas την ταινία που θες μαζί με το ταίρι σου. Κλείσε θέση τώρα. 
 
Και εάν είσαι fan των social media, στο Instagram account των Public σε περιμένει ένας 
μοναδικός διαγωνισμός για ερωτευμένους και όχι μόνο. Τι αγαπάς περισσότερο να 
κάνεις; Ποιο είναι το χόμπι σου; Σου αρέσει να βλέπεις ταινίες ή να παίζεις gaming; 
Αποτύπωσε το με μια φωτογραφία και εμείς θα σε βοηθήσουμε να το αγαπήσεις ακόμη 
περισσότερο, με ένα δώρο-έκπληξη αξίας 200€. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να 
ανεβάσεις τη φωτογραφία σου στα social media με #public_agapw_na και θα μπεις αυτόματα 
στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. 
 
Και εάν είσαι ερωτευμένος βγάλε μια φωτογραφία με το ταίρι σου, κοινοποίησε τη με 
#public_agapw_na,  και μπορεί να είστε εσείς το τυχερό ζευγάρι που θα κερδίσει ένα δώρο-
έκπληξη την ημέρα των ερωτευμένων στις 14/2. 
 
Love in Public: Ό,τι αγαπάς είναι εδώ! Επισκέψου τώρα τα Public ή το public.gr.    
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