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Αθήνα, 9 Ιουνίου 2016 

 

Public: Το 50o κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του στο 

Ρέθυμνο! 

Τα Public ενισχύουν την παρουσία τους στην αγορά της Κρήτης 

με το άνοιγμα νέου καταστήματος, με 25 θέσεις εργασίας.  

 

Μετά το άνοιγμα του καταστήματος στη Μυτιλήνη, τα Public, μέλος του Ομίλου 

Olympia, συμφερόντων Πάνου Γερμανού, καλωσορίζουν στις 9 Ιουνίου στο δίκτυο 

των  καταστημάτων τους το 50ο υποκατάστημα στο Ρέθυμνο της Κρήτης, ερχόμενοι 

ακόμη πιο κοντά σε κάθε Έλληνα καταναλωτή! 

Το νέο τριώροφο κατάστημα των Public στο Ρέθυμνο έχει συνολική έκταση 780 

τ.μ. και βρίσκεται σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης, στην Πλατεία 

Αγνώστου Στρατιώτη.  

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της αλυσίδας καταστημάτων Public, Χρήστος 

Καλογεράκης, σημείωσε: «Στόχος μας είναι η άρτια εξυπηρέτηση του Έλληνα 

καταναλωτή σε κάθε σημείο της Ελλάδας. Το νέο κατάστημα στο Ρέθυμνο έρχεται να 

ενισχύσει την παρουσία μας στην κρητική αγορά στην οποία πλέον αριθμούμε 3 

καταστήματα. Πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση που δημιουργεί 25 νέες θέσεις 

εργασίας στηρίζοντας την τοπική κοινωνία». 

Θυμίζουμε ότι το δίκτυο Public ξεκίνησε το 2005 με 1 κατάστημα και 51 

εργαζόμενους στην Πυλαία της Θεσσαλονίκης. 10 χρόνια μετά, τα Public 

συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους retailers της χώρας με περισσότερους από 

1650 εργαζόμενους στο δυναμικό τους. 

Το νέο Public Ρεθύμνου προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε 2 

ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. 

 Πέμπτη 23 Ιουνίου στις 19.00- Παρουσίαση βιβλίου του Πέτρου 

Τατσόπουλου 

Ο Πέτρος Τατσόπουλος μιλά για τη λογοτεχνία και την πολιτική στο Public Ρεθύμνου. 

Από την Καρδιά του κτήνους και την Πρώτη εμφάνιση  
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έως την Καλοσύνη των ξένων και τον Σίσυφο στο μπαλκόνι, ο Πέτρος 

Τατσόπουλος εξομολογείται: Ήμουν κι εγώ εκεί και μιλάει για όλα, χωρίς φόβο και 

πάθος. Για τη λογοτεχνία, την πολιτική και τη ζωή. Γνωρίστε τον στο Public 

Ρεθύμνου την Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016, στις 7 μ.μ. Το βιβλίο Ήμουν κι εγώ εκεί 

κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο. 

 Σάββατο 2 Ιουλίου στις 11.00- Γαστρονομικός Περίπατος με τον Βασίλη 

Καλλίδη 

Οι Εκδόσεις Πατάκη και τα Public Ρεθύμνου σας προσκαλούν σε έναν γαστρονομικό 

περίπατο με τον Βασίλη Καλλίδη το Σάββατο 2 Ιουλίου στις 11.00! Δηλώστε 

συμμετοχή και ίσως είστε ένας από τους συνολικά 30 τυχερούς που θα κάνουν ένα 

γαστρονομικό περίπατο στα αγαπημένα στέκια του Βασίλη Καλλίδη στο Ρέθυμνο! 

Δηλώστε συμμετοχή στο blog.public.gr 

Χαμογελάστε είστε στα Public! 
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