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∆ελτίο ειδήσεων για καταναλώτριες 

1. Cocooning Τα νέα, µοντέρνα οχέδια των χαλιών που προστίθενται φέτος στη συλλογή της Βιοκαρπέτ θα µας κάνουν να 
µη θέλουµε να φύγουµε από το σπίτι. Highlight: τα φλοράλ και τα γραµµικά µοτίβα, biokarpet.gr 2. Για γούρι To 2013 είναι 
n χρονιά του φιδιού κατά το κινέζικο ηµερολόγιο και ο οίκος κοσµηµάτων Φανουράκης επέλεξε αυτό το διαχρονικό σύµβολο 
σαν γούρι για τη νέα χρονιά, fanourakis.gr 3. Xmas Η νέα χριστουγεννιάτικη κολεξιόν της Yamamay είναι σέξι, εµπνευσµένη 
από τα pin-up κορίτσια της δεκαετίας του '50 και συνοδεύεται από ένα ηµερολόγιο για το 2013 γεµάτο υπέροχα µοντέλα και 
τις δηµιουργίες της. yamamay.com 4. Καθηµερινή συνήθεια Η ίδια αγαπηµένη γεύση σε νέα εντυπωσιακή συσκευασία. 
Ο αγαπηµένος µας καφές Nescafe Classic ανανεώνεται και µας καλεί να ανακαλύψουµε µαζί του τις καθηµερινές µικρές 
απολαύσεις, nescafe.gr 5. Βιβλιοφάγοι Πιο ευτυχισµένοι είναι οι Έλληνες που διαβάζουν βιβλία προκύπτει από την έρευνα 
που διενεργήθηκε για λογαριασµό των καταστηµάτων Public. Επιλέξτε κι εσείς την ευτυχία µέσα από έναν από τους τίτλους 
που θα βρείτε στα καταστήµατα Public, public.gr 6. Like Ο γιος του δάσκαλου είναι το νέο µυθιστόρηµα του γνωστού 
Ελληνα συγγραφέα Γιάννη Ξανθούλη (Tο πεθαµένο λικέρ, To τανγκό των Χριστουγέννων, Ο θείος Τάκης). Κυκλοφορεί από 
τις εκδόσεις ∆ιόπτρα, dioptra.gr 7, θηλυκότητα στο µάξιµουµ Κοµψά outfits για το γραφείο, βραδινά σύνολα αλλά και πιο 
casual προτάσεις συνιστούν τη χειµερινή συλλογή της Maxin. Τώρα και στο εµπορικό κέντρο Factory Outlet της οδού Πειραιώς. 
maxin.gr 8. To δώρο Οι γιορτές είναι εδώ και για µία ακόµα φορά τα υπέροχα αντικείµενα των Starbucks µας δίνουν ιδέες 
για χριστουγεννιάτικα δώρα στους αγαπηµένους µας. starbucks.com/el 9. To ραντεβού oas ∆εν θέλετε να χάνετε χρόνο 
προσπαθώντας να κλείσετε ένα ραντεβού µε γιατρό. To doctoranytime.gr σας βοηθάει να το κάνετε γρήγορα και εύκολα on line 
οποιαδήποτε ώρα και µέρα ακολουθώντας τρία απλά βήµατα. 
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