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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

LG získalo ocenenie Red Dot a iF za dizajn 
Celosvetovo uznávaní odborníci ocenili vynikajúci dizajn výrobkov LG 

 

Bratislava, 24. mája 2013 - Celkom 27 výrobkov LG získalo na tohtoročnom udeľovaní cien 

Red Dot ocenenie za skvelý dizajn. Najprestížnejšie ohodnotenie Red Dot: Best of the best 

získal v konkurencii 4 662 produktov z 54 krajín nový LG OLED televízor so zakrivenou 

obrazovkou. Ďalších 24 ocenení Red Dot prišlo za vynikajúci dizajn vrátane dvoch čestných 

uznaní. 

 

„Dizajn je dôležitou súčasťou DNA našej značky. Našou základnou filozofiou je používať taký 

dizajn, ktorý bude nielen funkčný, ale zároveň v zákazníkovi vzbudí aj emocionálnu odozvu. Získané 

ocenenia svedčia o tom, že spoločnosť LG je v tomto smere úspešná,“ povedal Martin Malý, 

tlačový hovorca LG Electronics CZ. 

 

Najlepšie výrobky LG ocenené cenou Red Dot za dizajn v roku 2013: 

 

Televízia OLED so zakrivenou obrazovkou 

LG OLED televízor (model LG EA9800) sa ako prvý na trhu môže pochváliť ergonomicky 

zakrivenou obrazovkou so živým zobrazením. Vďaka vnútornému zakriveniu je takmer dokonale 

minimalizované vizuálne skreslenie a strata detailného rozlíšenia v rohoch obrazovky. Skvelý dojem 

zo sledovania umocňuje aj tenký, elegantný displej a stojan Crystal Stand, v ktorom sú ukryté 

ostatné súčasti televízora. Toto riešenie umožňuje ešte viac vyniknúť skvelému dizajnu obrazovky 

LG CINEMA SCREEN, ktorej rám je tak tenký, že je voľným okom prakticky neviditeľný. 

Inovačný dizajn LG OLED TV tak úplne mení tradičné predstavy o televízore a ukazuje víziu 

budúcnosti spotrebnej elektroniky. 

 

Smartfóny s unikátnym dizajnom 
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Ďalšie ocenenie získal Optimus G Pro, prvý LG smartfón s rozlíšením Full HD, ktorý je vybavený 

5,5 palcovým displejom Full HD IPS a novými užívateľskými funkciami. Tento jedinečný smartfón 

bol špeciálne vyvinutý pre zákazníkov, ktorí túžia po telefónoch s extra veľkou obrazovkou. 

Optimus G Pre ohromil jednoduchým a elegantným dizajnom, ktorý zvýrazňuje tenký kovový rám. 

 

Ocenenia sa dočkal aj prepracovaný dizajn smartfónu Optimus L3II, ktorý je súčasťou nového radu 

telefónov Optimus L SeriesII. Optimus L3II vyniká štyrmi novými dizajnovými prvkami - Seamless 

Layout, Laser Cut Contour, Radiant Rear Design a inteligentným osvetlením hlavného tlačidla 

Smart LED Lighting v rôznych signalizačných farbách. 

 

Impozantná dvojkrídlová chladnička 

Najnovšia dvojkrídlová chladnička LG so systémom Door-in-Door ponúka viac úložného priestoru 

a množstvo nových praktických funkcií. Tento model je vybavený patentovaným prvkom LG Door-

in-Door, ktorý zaisťuje ľahší prístup k obľúbeným potravinám a nápojom, a zároveň minimalizuje 

únik chladného vzduchu pri otvorení dverí chladničky. Vonkajší dizajn sa vyznačuje 

minimalistickým poňatím s výraznou, a napriek tomu triezvou metalickou povrchovou úpravou. 

Vďaka tomu sa LG chladnička skvele hodí do každej kuchyne. 

 

Medzi ďalšie výrobky LG, ktoré si od poroty vyslúžili ocenenie Red Dot, patrí Touch Monitor 

(ET63), 100-palcový laserový televízor (HECTO), Sound Bar (NB6530), Mouse Scanner (LSM-

300) a iné. 

 

iF - Ceny za dizajn 

Úspech LG na udeľovaní cien Red Dot 2013 nadväzuje na ocenenie, ktoré spoločnosť získala 

na začiatku roka pri udeľovaní cien za dizajn iF (International Forum). Výrobky LG získali 23 cien 

iF a presadili sa tak v konkurencii viac ako 3000 produktov. Medzi ocenenými bol práve LG OLED 

televízor (model EM9700), dvojkrídlová chladnička so systémom Door-in-DoorTM, robotický 

vysávač HOM-BOT SQUARE a smartfóny Optimus G, L9 a L7. Spoločnosť LG tiež získala štyri 

ceny za dizajn v oblasti komunikácie. Microstránka venovaná televízoru LG OLED - 

www.LGOLED.tv - si potom vyslúžila ocenenie za vizuálne spracovanie príbehu o „špičkovej 

obrazovke budúcej generácie“. 
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O LG Electronics CZ 
Firma LG je silnou kórejskou spoločnosťou, ktorá svojou viac než 50-ročnou tradíciou patrí medzi svetových lídrov 
a technologických inovátorov v spotrebnej elektronike, domácich spotrebičoch a mobilných komunikáciách. Regionálna pobočka 
LG Electronics CZ patrí na českom a slovenskom trhu medzi popredných hráčov v predaji spotrebnej elektroniky. Ponúkané portfólio 
LG na českom trhu je rozdelené do piatich kategórií: Spotrebná elektronika, Domáce spotrebiče, Klimatizačné jednotky, Mobilné 
telefóny a Informačné technológie. Česká pobočka LG Electronics bola založená v roku 2003, o dva roky neskôr pribudla kancelária 
v Bratislave. Zamestnáva viac ako 120 zamestnancov, pričom ročný obrat sa pohybuje v poriadku miliárd korún. V celej skupine 
LG pracuje viac ako 84 tisíc ľudí, v 112 prevádzkach, v 81 dcérskych spoločnostiach na celom svete. Produkty spoločnosti 
LG zaručujú vysokú kvalitu, inovatívnosť a osobitosť. V roku 2012 získala spoločnosť LG ocenenia asociácie EISA v dvoch 
kategóriách - Európsky SMART televízor LG 55LM960V a Najúspešnejší európsky displej LG 55EM970V. LG sa pravidelne 
zúčastňuje súťaží Red Dot Design Award (LG CINEMA 3D televízor LG LM9600, LG magický ovládač Magic Remote, LG Styler, 
chladničky s mrazničkou LG GB5240AVAZ), iF Design Award a Industrial Design Excellence Award (IDEA). Navyše bola 
spoločnosť LG v roku 2012 ocenená radom ocenení od nezávislého časopisu dTest (LG BH7420P a BH6320C, Smart TV LG 
42LS570S, blu-ray prehrávač LG BP620) 
 
V prípade záujmu o technické špecifikácie alebo o zápožičky produktov kontaktujte, prosím, našu novú PR agentúru Native 
PR: Radovan Švec, T: (+421) 917 445 739,  radovan.svec@nativepr.cz 
 
Ak chcete poznať trendy v oblasti spotrebnej elektroniky, analýzy a komentáre, neváhajte kontaktovať, prosím, tlačového 
hovorcu LG Electronics CZ: Martin Malý, T.: +420 234 094 663, M.: +420 731 471 724, E.: martin.maly@lge.com 


