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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

3 Βξαβεία γηα ηα Public ζηα Sales Excellence awards 2015! 
 

Τα Public βξαβεύηεθαλ ζηηο θαηεγνξίεο Αύμεζε Πωιήζεωλ, Γμππεξέηεζε 

Πειαηώλ θαη Παξαγωγηθόηεηα θαη απόδνζε. 

 

 

Τα Public απέζπαζαλ 3 βξαβεία ζηε θεηηλή δηνξγάλσζε ησλ Sales Excellence 

awards 2015, έλαλ ζεζκό ν νπνίνο αλαδεηθλύεη θαη επηβξαβεύεη ηηο βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο πσιήζεσλ ζε όινπο ηνπο επηρεηξεκαηηθνύο θιάδνπο ζηελ Ειιάδα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα Public θέξδηζαλ ην βξαβείν Silver  γηα ηελ Αύμεζε Πωιήζεωλ 

βξαβείν, ην βξαβείν Bronze γηα ηελ Παξαγωγηθόηεηα θαη απόδνζε θαη ην 

βξαβείν Bronze γηα ηελ Γμππεξέηεζε πειαηώλ!  

Τα Public θαηέθηεζαλ ηε δεύηεξε ζέζε ζηελ θαηεγνξία Αύμεζε Πωιήζεωλ, 

παξνπζηάδνληαο πνιύ θαιά απνηειέζκαηα ζε κηα δύζθνιε ρξνληά γηα ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία. Ελδεηθηηθά ην 2014 ηα θαηαζηήκαηα Public ζεκείσζαλ αύμεζε 23% ηνπ 

ηδίξνπ θαη αύμεζε ηεο επηζθεςηκόηεηαο θαηά 27% ελώ, απέζπαζαλ ην Bronze 

βξαβείν ζηελ θαηεγνξία Παξαγωγηθόηεηα θαη Απόδνζε.  

Επηπιένλ, ην πάζνο καο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε θαη ε ηθαλνπνίεζε 

αθόκα θαη ησλ πην εηδηθώλ αηηεκάησλ κε επειημία ζηηο δηαδηθαζίεο, 

πξνζαξκνζηηθόηεηα θαη ζπλέπεηα ράξηζαλ ζηα Public ην βξαβείν Bronze ζηελ 

θαηεγνξία Γμππεξέηεζε πειαηώλ. Επίζεο, νη κνλαδηθέο ππεξεζίεο καο όπσο ε 

γθάκα ππεξεζηώλ Safety Net γηα επέθηαζε εγγύεζεο, νη ππεξεζίεο Authorized 

Service από εμεηδηθεπκέλνπο ηερληθνύο ζε 45 θαηαζηήκαηα, ε ππεξεζία αληαιιαγήο 

used gaming θαη ην πινύζην πξόγξακκα εθδειώζεσλ, είλαη κόλν κεξηθά από όζα 

ζπκβάιινπλ ζε απηό πνπ νλνκάδνπκε Γκπεηξία Public! 

Όπωο δήιωζε ν Θαλάζεο Δόζεο, Δηεπζπληήο Δηθηύνπ- Πωιήζεωλ Γιιάδνο: 

«Τα 3 βξαβεία ζηνλ ζεζκό Sales Excellence awards 2014, επηβεβαηώλνπλ ηηο 

πξνζπάζεηεο καο θαη καο δεζκεύνπλ λα ζπλερίζνπκε λα πξνζθέξνπκε ζηνπο 

επηζθέπηεο καο βέιηηζηε εμππεξέηεζε θαη απηή ηε ρξνληά. Καζεκεξηλόο καο ζηόρνο 

είλαη νη πειάηεο θάζε θνξά πνπ καο επηζθέπηνληαη λα απνιακβάλνπλ  κηα 

κνλαδηθή αγνξαζηηθή εκπεηξία θαη λα θεύγνπλ επραξηζηεκέλνη έρνληαο 

αλαθαιύςεη πξνζθνξέο, επθαηξίεο θαη ηηο θαιύηεξεο ηηκέο ηεο αγνξάο ζε 500.000 

επώλπκα πξντόληα».  

 


