ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ
CONCEPT
ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ
ΚΥΠΡΟ
1700

υπάλληλοι

#1 Προορισμός
για βιβλία

#1 Προορισμός
για gaming

#1 Προορισμός
για εισιτήρια
εκδηλώσεων

#1 Προορισμός
για μουσική

1

Νο

2017

54

καταστήματα
σε Ελλάδα
και Κύπρο

#1 Κατάστημα λιανικών
πωλήσεων σε εύρος
προϊόντων

2
οnline
shops

#1 Κατάστημα λιανικών
πωλήσεων σε πωλήσεις
κινητών συσκευών

#1 Κατάστημα λιανικών
#1 Κατάστημα λιανικών
πωλήσεων σε πωλήσεις
πωλήσεων σε πωλήσεις
αξεσουάρ
gadgets

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

€241M

EBITDA

€3.5M
RETAIL WORLD S.A. GROUP

Η

Public δημιουργήθηκε το 2005, εισάγοντας ένα μοναδικό concept σε Ελλάδα
και Κύπρο. Μέσα σε λίγα μόνο χρόνια τα καταστήματα Public κατάφεραν να
χτίσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους Έλληνες και Κύπριους καταναλωτές
και να θεωρούνται μία από τις πιο αγαπημένες μάρκες.
Το πρώτο κατάστημα Public λειτούργησε στην Πυλαία της Θεσσαλονίκης και
απασχολούσε 50 υπαλλήλους. Σήμερα, η αλυσίδα διατηρεί 54 καταστήματα
σε Ελλάδα και Κύπρο και 2 online stores (www.public.gr και www.public-cyprus.com.cy) αντίστοιχα, ενώ απασχολεί 1.700 εργαζόμενους.
Κάθε χρόνο, η Public υποδέχεται περισσότερους από 66 εκατ. επισκέπτες,
τόσο στο φυσικό της δίκτυο καταστημάτων (περίπου 25 εκατ.), όσο και
στα e-commerce κανάλια της (πάνω από 41 εκατ.), εξυπηρετώντας τους
καταναλωτές από το πολυκαναλικό σύστημα πιο διαθέτει. Αποκλειστικά
από το e-commerce κανάλι της διαχειρίζεται περισσότερες από 1.260.000
online παραγγελίες, ενώ το τηλεφωνικό της κέντρο εξυπηρετεί πλέον των
115.000 παραγγελιών. Η αλυσίδα ανταποκρίνεται ετησίως σε περισσότερα
από 240.000 ερωτήματα στα social media που διαθέτει (πλέον του 1 εκατ.
followers).
Τα Public συνεχίζουν να καινοτομούν. Το Μάιο του 2018 δημιουργούν το
πρώτο ελληνικό Marketplace μια πρωτοβουλία που αλλάζει τα δεδομένα
στο χάρτη του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην Ελλάδα. Με μία επένδυση
ύψους 1 εκατ. ευρώ, σε κορυφαία παγκοσμίως πλατφόρμα marketplace,
μετασχηματίζουν το public.gr τον απόλυτο e–commerce προορισμό,
σε ένα τεράστιο online mall που φιλοξενεί μικρά και μεγάλα, ελληνικά
καταστήματα.
Στα Public οι επιλογές είναι ανεξάντλητες. Με μια γκάμα που αριθμεί
τουλάχιστον 1.156.000 προϊόντα και συνεχώς ανανεώνεται, προσφέρουν
τεράστια ποικιλία και εύρος τιμών σε smartphones, υπολογιστές και
περιφερειακά, τηλεοράσεις, wearables, αξεσουάρ μόδας, προϊόντα ήχου,
βιβλία, παιχνίδια και παιδικά, μουσική, ταινίες, σχολικά, βρεφικά είδη,
γραφική ύλη, είδη σπιτιού, σπορ, χόμπι, gaming, κ.ά.
Οι ζεστοί και σύγχρονοι χώροι των καταστημάτων Public προσκαλούν τον
επισκέπτη να ανακαλύψει την πληθώρα των προϊόντων και ενθαρρύνουν τη
βιωματική επαφή με αυτά. Συγκεκριμένα, ο επισκέπτης μπορεί να δοκιμάσει
live τις συσκευές τεχνολογίας, να ξεφυλλίσει τα βιβλία που τον ενδιαφέρουν,
να παίξει στις διαδραστικές ζώνες gaming να παρακολουθήσει δωρεάν
εκδηλώσεις και να προμηθευτεί το εισιτήριό του για τα σημαντικότερα
θεάματα της πόλης.
Με στόχο να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για τις τοπικές κοινωνίες
που δραστηριοποιούνται, τα Public υλοποιούν περισσότερες από 1.000
δωρεάν εκδηλώσεις και σεμινάρια εκπαιδευτικού χαρακτήρα ανά την
Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, κάθε μήνα διοργανώνονται παρουσιάσεις βιβλίων,
με προσκεκλημένους σημαντικούς έλληνες και ξένους συγγραφείς,
διακεκριμένους επιστήμονες, ακαδημαϊκούς και κριτικούς. Παράλληλα,
φιλοξενούν μεγάλη ποικιλία εκδηλώσεων τεχνολογίας, όπως αποκλειστικές
παρουσιάσεις προϊόντων, συζητήσεις και σεμινάρια αναφορικά με τη χρήση
της τεχνολογίας, τη φωτογραφία, τη νεανική επιχειρηματικότητα, τη χρήση
των social media κ.ά.
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