
 

 

 

 

 

H PCP έχει συμπληρώσει κιόλας 4 χρόνια στον χώρο της μόδας κατακτώντας δικαιωματικά 

τον τίτλο ενός από τα πιο αγαπημένα και δημοφιλή brands. Είναι υπέροχο όταν κάτι γίνεται 

με τόση αγάπη, φαντασία και φροντίδα να αναγνωρίζεται και να εκτιμάται από τους 

αγοραστές, Τα #pcpinia πληθαίνουν συνεχώς γεμίζοντας τα social media και ο 

ενθουσιασμός τους για τα προϊόντα μας, μας παρακινεί να μην σταματάμε ποτέ να 

δημιουργούμε για αυτά.  

 

 

 

Για 2η χρονιά λοιπόν η PCP συνεχίζει μια άκρως σημαντική προσπάθεια κατά του καρκίνου 

του μαστού, με στόχο να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει τις γυναίκες όλων των 

ηλικιών σχετικά με την πρόληψη. Η καμπάνια μας “Touch Your Boobies” θα τρέξει καθ’όλη 

την διάρκεια του μήνα Οκτώβρη, θυμίζοντας μας πως μια απλή διαδικασία μπορεί να μας 

γλιτώσει από μεγάλες περιπέτειες και να μας αφήσει να χαρούμε περισσότερες μέρες, να 

κερδίσουμε περισσότερα χαμόγελα. Με σύμμαχο μας λοιπόν τα 200+ συνεργαζόμενα 

καταστήματα καθώς και τα ισχυρά social media της εταιρείας, η PCP δημιουργεί ένα limited 

edition bracelet, σε συνεργασία με την εταιρεία Sorbet(Austria), σε 2 χρώματα, black & 

magenta, και μια σειρά από καπέλα στις ίδιες αποχρώσεις.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την εκστρατεία του Οκτωβρίου, η πόλη της 

Θεσσαλονίκης θα γεμίσει με #pcpinia , τα οποία θα μοιράζουν ενημερωτικό υλικό “Touch 

Your Boobies” προωθώντας το μήνυμα για πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου 

του μαστού. Όλες οι πωλήσεις των προϊόντων της καμπάνιας και το 20% των εσόδων του 

eshop www.pcpclothing.com θα διατεθούν στον σύλλογο γυναικών με καρκίνου του 

μαστού, ΑΕΛΙΑ. H PCP αγαπάει και στέκεται έμπρακτα στο πλευρό των γυναικών που 

δίνουν το δικό τους αγώνα, υπενθυμίζοντας μας καθημερινά πόση σημαντική είναι η 

αυτοεξέταση. So 

 

“TOUCH YOUR BOOBIES” 

And always remember that  

 

“First comes health, then comes fashion” 

 
#pcptouchyourboobies 

#breastcancerawareness 

 

 

 

 

The PCP Team 

www.pcpclothing.com 

*ΣΥΝΕΓΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  

Elegance Plus[Tsimiski 86B, City Center] -2310 278580 

Long Vehicle[Proxenou koromila 56, City Center] – 2314011609 

WESC[Kouskoura  5, City Center] - 2310 226281                                        

Kokoonstore [Mitropoleos 55, City Center] – 2316 009010            

Margo[Proxenou Koromila 42, City Center] – 2310 222848                                   

Attica [Tsimiski 48-50, City Center] – 2311 819000                                              

Elegance Atelier[Tsimiski 86, City Center] - 2310 269991                

Elegance[Tsimiski 74, City Center] -2310269809  



Boogie [Stratou Avenue 8, City Center] – 2310859406           

Attica[Mediterrenean Cosmos] – 2311 813000                   

Elegance[Mediterrenean Cosmos] - 2310 365115                                                

Louizidis store [Pasalidi 79, Kalamaria] – 2310 457788                                       

Mezzo mezzo [Themistokli Sofouli 57, Kalamaria] – 2310418091     

Elegance[Aigaiou & Pontou corner, Kalamaria] - 2310 443659                                     

Vesta Donna[Eleutheriou Venizelou 63, Abelokipoi] – 2310721921                   

Koke fashionshop[Grigoriou lampraki 147, Touba] – 2310922770                 

Princess kommotirio [17is Noemvriou 15, Pilaia]                                                       

Paralax [Agnostou Stratioti 58, Polihni] – 2310 669889                                            

Wild side by Meli [Paraskevoloupoulou 11, Radio City] – 2310 815816              

Porta 12 [Gravias 29, Martiou] – 2310 856361 

Epsilon Boutique[Dimokratias Avenue 49, Oraiokastro] – 2310 695578 

Fashion Blossom[Papadopoulou 19, Panorama] – 2311 241728 

 

 


