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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

2 βραβεία για τα Public στα Retail Business Awards 2013! 
 

Καλύτερο κατάστημα Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών ειδών για το κατάστημα 

PUBLIC στο Golden Hall! 

Καλύτερη retail καμπάνια για την τηλεοπτική καμπάνια «Θέλεις tablet και 

αξεσουάρ. Θέλεις Public»! 

 
Τα Public απέσπασαν 2 βραβεία στη φετινή διοργάνωση των Retail Business Awards 

2013! Πιο συγκεκριμένα: η καμπάνια «Θέλεις tablet και αξεσουάρ. Θέλεις 

Public» καθώς και το κατάστημα Public στο Golden Hall αναδείχτηκαν ως τα 

καλύτερα στις κατηγορίες που διαγωνίστηκαν! Τα βραβεία διοργανώνονται για 

12η συνεχή χρονιά και αποτελούν τον πλέον καταξιωμένο θεσμό του ελληνικού 

λιανεμπορίου. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 

στο Metropolitan Expo παρουσία στελεχών της αγοράς. 

Η τεράστια ποικιλία προϊόντων τεχνολογίας και οι απεριόριστες δυνατότητες που 

μπορεί να απολαύσει ο επισκέπτης στα Public, αναδείχτηκαν μέσα από την 

τηλεοπτική καμπάνια «Θέλεις tablet και αξεσουάρ. Θέλεις Public» με 

πρωταγωνιστές τους μικρούς ηθοποιούς Εύη Δαέλη και Αλέξανδρο Καραδήμα και 

την υπογραφή της διαφημιστικής εταιρείας The Newtons Laboratory. Μια 

απολαυστική και ρεαλιστική ιστορία δοσμένη με χιούμορ ήταν ο βασικός 

άξονας του τηλεοπτικού σποτ το οποίο μας έκανε στο τέλος να αναφωνούμε 

«Όλα στη μαμά»! Η καμπάνια των Public βραβεύτηκε ως η καλύτερη στην 

κατηγορία Retail Campaign 2013! 

Επιπλέον το κατάστημα στο Golden Hall τιμήθηκε ως το καλύτερο στην κατηγορία 

Retail Store- Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη 2013! Η αρχιτεκτονική αλλά και η 

προϊοντική γκάμα του 35ου καταστήματος Public στο Golden Hall το οποίο 

έχει συνολική έκταση 1.000 τ.μ., καθώς και η συνεργασία με το notoshome το 

ανέδειξαν ως το καλύτερο στην κατηγορία του!  To 2013 τα Public άνοιξαν 

συνολικά 14 νέα καταστήματα Public τόσο στην Αθήνα όσο και στην περιφέρεια 

και διέδωσαν το concept των Public σε όλη τη χώρα!  

Τα 2 βραβεία στον θεσμό Retail Business Αwards 2013 μας δεσμεύουν να 

συνεχίσουμε το ίδιο δυναμικά και το 2014! Στόχος για το 2014 η δημιουργία 60 

καταστημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο! 
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