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Καη θέηνο ηα Χξηζηνύγελλα όια ηα δώξα είλαη Public κε ενξηαζηηθή 

αηκόζθαηξα από ην παξακύζη ηνπ Καξπνζξαύζηε! 
 

Επξωπαϊθόο αέξαο Χξηζηνπγέλλωλ κε πεξηζηξεθόκελα carousel θαη 

εθπιεθηηθά ζηνιίδηα κόλν ζηα Public! 
 

Τα Χξηζηνύγελλα πιεζηάδνπλ θαη ηα Public, ν λνύκεξν 1 πξννξηζκόο γηα δώξα, ηα 

ππνδέρνληαη κε κηα κεγάιε πνηθηιία πξντόλησλ ζε επξεία γθάκα ηηκώλ! Εηδηθά γηα θέηνο ηα 

Χξηζηνύγελλα ηα Public «θόξεζαλ» ηα γηνξηηλά ηνπο γηα λα πξνζθέξνπλ ζηνπο επηζθέπηεο 

ηνπο  ζε όιε ηελ Ειιάδα κηα ενξηαζηηθή αηκόζθαηξα βγαικέλε από παξακύζη! 

 

Οη Καξπνζξαύζηεο, ηνπ θιαζηθνύ ρξηζηνπγελληάηηθνπ παξακπζηνύ θαη όιε ε καγεία 

πνπ ηνπο ζπλνδεύεη βξίζθνληαη ήδε από ηα κέζα Ννεκβξίνπ ζε όια ηα θαηαζηήκαηα Public 

θαη καδί κε ηα θαληαζηηθά πεξηζηξεθόκελα carousel, ηα απίζηεπηα ζηνιίδηα, ηα λνζηαιγηθά 

αξώκαηα θαη ηελ αγαπεκέλε κνπζηθή ζα θαισζνξίζνπλ 

κηθξνύο θαη κεγάινπο θαη ζα ηνπο ηαμηδέςνπλ ζηε καγεία ησλ 

Χξηζηνπγέλλσλ!  

 

Χξηζηνπγελληάηηθα πξντόληα από 1,49€, πξνζηηέο επηινγέο 

δώξσλ ηερλνινγίαο ή ςπραγσγίαο, ή ζπιιεθηηθά δώξα γηα 

εμεηδηθεπκέλα γνύζηα, ό,ηη θη αλ επηιέμεηο, ζα είλαη κνλαδηθό. 

Πξόζθεξε ζηνπο αγαπεκέλνπο ζνπ έλα δώξν από ηα Public θαη 

ράξηζέ ηνπο ρακόγεια.  

 

 Μόλν ζηα Public ζα θάλεηο ηηο επρέο ζνπ ππέξνρα 

ρξηζηνπγελληάηηθα δώξα επηιέγνληαο κέζα από κηα απίζηεπηε 

πνηθηιία πξντόλησλ ζε κνλαδηθέο ηηκέο:  

  

 Μηα κεγάιε πνηθηιία ζε κνλαδηθά ρξηζηνπγελληάηηθα πξνϊόληα όπσο: πξσηόηππα 

ζηνιίδηα θαη γνύξηα, πεξίηερλα μύιηλα παηρλίδηα, απίζαλα carousel, ππέξνρα 

ινύηξηλα παηρλίδηα, πεξίηερλα δηαθνζκεηηθά θεξηά, επηιεγκέλεο ηζόρεο θαη 

ηξάπνπιεο, ρεηξνπνίεηεο επρεηήξηεο θάξηεο θαζώο θαη ηδηαίηεξα είδε ζπζθεπαζίαο ζε 

πεξηκέλνπλ ζηα Public γηα λα θηηάμεηο καγηθά δώξα θαη λα θέξεηο ην πλεύκα ησλ 

Χξηζηνπγέλλσλ ζπίηη ζνπ!  

 Mνλαδηθά πξνϊόληα ηερλνινγίαο όπσο tablets, smartphones, laptops θαη TV ζε 

πεξηκέλνπλ ζηα Public γηα λα δηαιέμεηο απηό πνπ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ζνπ! 

Επηπιένλ κόλν εδώ ζα βξεηο κηα κεγάιε γθάκα ζε πεξηθεξεηαθά θαη αμεζνπάξ γηα λα 

ζπλνδεύζεηο ηε ζπζθεπή ζνπ! 

 Εάλ είζαη ιάηξεο ησλ gadgets ζηα Public ζα βξεηο κεηαμύ άιισλ smartwatches, 

activity trackers θαζώο επίζεο, ειεθηξνληθά παηίληα ηζνξξνπίαο Powerboards γηα 

λα έρεηο ην κέιινλ ζηα πόδηα ζνπ θαη VR headsets γηα λα δεηο ηελ πξαγκαηηθόηεηα 

από κηα άιιε νπηηθή! Επίζεο, απνθιεηζηηθά ζηα Public ζε πεξηκέλνπλ ηα λέα 

ηειεθαηεπζπλόκελα Parrot minidrones γηα εληππσζηαθά βίληεν ζην λεξό, ζηε γε ή 

ζηνλ αέξα! 
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 Μηα απίζηεπηε γθάκα από ζήθεο γηα ηηο αγαπεκέλεο ζνπ ζπζθεπέο ζε ππέξνρα 

ζρέδηα θαη ρξώκαηα ζε πεξηκέλνπλ ζηα Public γηα λα ηηο αλαθαιύςεηο! 

 Επηπιένλ ζηα Public ζα βξεηο κηα κεγάιε πνηθηιία πξντόλησλ γηα λα 

απηνκαηνπνηήζεηο ηηο δηαδηθαζίεο ζηνλ ρώξν ζνπ: αζύξκαηνη ζπλαγεξκνί θαη IP 

cameras γηα λα παξαθνινπζείο ην ζπίηη από ην smartphone ή ην tablet ζνπ, έμππλεο 

ιάκπεο θαη δπγαξηέο πνπ ειέγρεηο από ην θηλεηό ζνπ θαη άιια πνιιά gadgets ζα 

θάλνπλ ην δηθό ζνπ «έμππλν ζπίηη» πξαγκαηηθόηεηα! 

 Μόλν ζηα Public ζα βξεηο ηηο λέεο θάκεξεο InstaX ηεο Fujifilm, Lomography Instant θαη 

Polaroid Snap γηα λα βγάδεηο θαηαπιεθηηθέο θσηνγξαθίεο ζηε ζηηγκή κε ηελ παξέα 

ζνπ αιιά θαη Action cameras GoPro πνπ ζα ζε ζπλνδεύζνπλ ζηα extreme sports! 

 Εάλ απνιακβάλεηο ηε ξεηξό αηκόζθαηξα θαη ηνλ εμαηξεηηθό ήρν ηνπ βηλπιίνπ, ζηα 

Public ζε πεξηκέλνπλ πηθαπ κε ζηπι θαη ρξώκα κε ηελ ππνγξαθή ησλ εηαηξεηώλ 

Lenco, Crosley, Big Ben θαη πνιιώλ άιισλ! 

 Mηα κεγάιε γθάκα από εκεξνιόγηα 2016, λένη ηίηινη βηβιίωλ ειιεληθώλ θαη 

μελόγισζζσλ θαζώο επίζεο ζπιιεθηηθά ιεπθώκαηα, καγηθά παηδηθά βηβιία θαη coffee 

table books ζε πεξηκέλνπλ ζηα θαηαζηήκαηα Public λα ηα μεθπιιίζεηο θαη λα ηα 

πξνζθέξεηο ζηνλ εαπηό ζνπ ή ζε θίινπο ζνπ σο δώξν! 

 Χξηζηνπγελληάηηθεο ηαηλίεο ζε ζε DVD, Blu- Ray θαη 3D Blu- Ray ζα ζπλνδεύζνπλ ηηο 

βξαδηέο ησλ Χξηζηνπγέλλσλ ζην ζπίηη κε ηελ νηθνγέλεηα ή κε θίινπο ελώ κε ηα 

Χξηζηνπγελληάηηθα cd’s από 2,99 ζα εμαζθαιίζεηο ην πιένλ ραξκόζπλν ζάνπληξαθ 

γηα ηηο καγηθέο κέξεο ηνπ Δεθέκβξε! 

 Χηιηάδεο games γηα pc θαη όιεο ηηο θνλζόιεο γηα λα αμηνπνηήζεηο ζην έπαθξν ηηο 

εκέξεο άδεηαο ζνπ ζε πεξηκέλνπλ ζηα Public! Καη κελ μερλάο όηη κόλν εδώ ζα βξεηο 

ηελ πιήξε γθάκα ζε θνλζόιεο Nintendo θαζώο θαη όιεο ηηο λέεο θπθινθνξίεο ζε 

games γηα Nintendo! 

 H πιεξέζηεξε γθάκα ζε επηηξαπέδηα, γηα λα βξίζθεζαη κε ηνπο αγαπεκέλνπο ζνπ 

θίινπο θάζε κέξα θαη λα δηαζθεδάδεηε κε αηειείσηα παηρλίδηα, θαζώο θαη πνηνηηθά 

επώλπκα παηρλίδηα (Playmobil, Lego, Mattel θα) γηα όιεο ηηο ειηθίεο ζε πεξηκέλνπλ ζηα 

Public! Επηπιένλ, ηα κεραλνθίλεηα ζπλαξκνινγνύκελα ηεο γαιιηθήο εηαηξείαο 

Meccano γηα δεκηνπξγηθέο θαηαζθεπέο από κηθξνύο θαη κεγάινπο ζα ηα βξεηο κόλν 

εδώ! 

 Τέινο, εάλ είζαη θαλ ηεο ηαηλίαο Ο Πόλεμος των Άστρων, ζηα Public ζα βξεηο κηα 

απίζηεπηε πνηθηιία ζε πξνϊόληα Star Wars (επηηξαπέδηα, θηγνύξεο, video games, 

βηβιία, comics, εγθπθινπαίδεηεο, ζάνπληξαθ θηι) γηα λα κπεηο ζην θιίκα ιίγν πξηλ ηελ 

πξεκηέξα ηεο λέαο ηαηλίαο.  

 

Η παξακπζέληα αηκόζθαηξα ζηα θαηαζηήκαηα Public ζπκπιεξώλεηαη από εθπιεθηηθά 

ρξηζηνπγελληάηηθα events γηα κηθξνύο θαη κεγάινπο! Ελεκεξσζείηε γηα ηηο ενξηαζηηθέο 

εθδειώζεηο ζην blog.public.gr! 

 

Όια ηα δώξα είλαη Public! 


