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Прессъобщение 

 

 

lg е марка на годината за дизайн на red dot 2015 
 

Компанията получава отличия за дизайн с 13 награди в категорията Communication 

Design  

 
СЕУЛ, 06 ноември 2015 г. — Компанията LG Electronics (LG) бе удостена с 

титлата „Марка на годината“ в престижните награди Red Dot - eдно от най-

известните състезания за дизайн в света. С това признание LG се присъединява 

към редиците на престижни победители от предишни години като PepsiCo, Audi 

AG и Mercedes-Benz. LG е едва третата компания, която печели едновременно 

наградите „Марка на годината“ и „Дизайн екип на годината“, като втората награда 

е печелена от LG и през 2006 г. 

 

Титлата “Марка на годината“ бе присъдена на LG за нейните 13 награди Red Dot в 

категорията Communication Design, получени в течение на годината. Печелившите 

продукти тази година включват LG G4 и LG Watch Urbane, които въплъщават в 

себе си ориентираната към бъдещето философия на компанията за интуитивно 

потребителско изживяване на база иновативен, но достъпен и улеснен за 

използване дизайн. 

 

“Управлението на марката на LG Electronics няма конкуренция в това отношение. 

Фирменото мото обобщава всичко — Life’s Good (Животът е хубав),” каза д-р 

Питър Зек, основател и изпълнителен директор на Red Dot. “Всеки, който 

инвестира в продукт на LG незабавно забелязва, че животът му е малко по-

привлекателен с него. Точно по този начин работи убедителното управление на 

марката.”  

 

“Наградата Red Dot Award е невероятно постижение за нас и показва лидерската 

позиция и устойчивото развитие на LG в областта на дизайна, които се 

затвърждават чрез постоянния ни ангажимент към иновативен дизайн и 

интуитивно потребителско преживяване,” каза Нох Чанг-хо, вице-президент и 

оглавяващ дивизията за корпоративен дизайн в LG Electronics. "Ще продължим да 
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създаваме и развиваме решения, които предизвикват у потребителите позитивна 

емоционална реакция и задълбочават връзката между марката и хората, за да 

затвърдим посланието си Innovations for a Better Life (Иновации за по-добър 

живот).” 

 

LG ще получи отличието на 6-ти ноември по време на годишната гала церемония 

на Red Dot в Берлин, а спечелилите отличия продукти могат да бъдат разгледани 

онлайн на www.red-dot.de/cd. 
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За LG Electronics, Inc. 

LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) е световен лидер и технологичен новатор в областта на потребителската 

електроника, мобилните комуникации и домакинските електроуреди. В компанията работят повече от 82 000 

души в 119 представителства по целия свят. С продажби за 2013 г. на стойност 53,10 милиарда долара (58,14 

трилиона корейски вона), LG се състои от четири бизнес подразделения — Home Entertainment, Mobile 

Communications, Home Appliance & Air Solution и Vehicle Components — и е един водещите световни 

производители на телевизори с плосък панел, мобилни устройства, климатици, миялни машини и хладилници. 

LG Electronics е ENERGY STAR партньор на 2014 г. За повече информация относно LG Electronics, моля 

посетете www.LGnewsroom.com. 
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