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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

LG TELEVIZE HRAJÍ V ČESKÝCH E-SHOPECH  
S ELEKTRONIKOU PRIM 

 
Praha, 28. května 2013 – Mezi zákazníky českých e-shopů s elektronikou jsou 

nejoblíbenější televize korejského výrobce LG Electronics.  Vyplynulo to 

z hodnocení srovnávacího portálu Heureka.cz. U spotřebitelů bodují hlavně LG 

plazmové a LED televizory s  funkcemi Smart TV, 3D technologií a větší 

úhlopříčkou. Podle výzkumu realizovaného institutem GfK je právě tento segment 

jediný, u kterého se prodeje vyvíjejí pozitivně. Zbytek trhu se 

spotřební elektronikou se i nadále potýká s poklesem obratu. 

 

„Situace na trhu se spotřební elektronikou je stále nejistá a boj o zákazníky se vyostřuje. 

Výrobci tlačí ceny produktů dolů, často na úkor kvality. LG naproti tomu sází hlavně na 

špičkové zpracování a inovace, které jsou základem naší dlouhodobé strategie. Úspěch 

našich televizí na českém trhu jen potvrzuje, že se náš přístup vyplácí,“ uvedl Martin 

Malý, tiskový mluvčí LG Electronics CZ. 

 

Na LG televizích zákazníci českých internetových obchodů s elektronikou oceňují 

podle serveru Heureka.cz zejména vysokou kvalitu obrazu při SD a HD rozlišení, 

kvalitní zvuk, jednoduché nastavení a chytré funkce, či inteligentní čidlo pro úsporu 

energie. Mezi plazmovými televizemi patří mezi nejoblíbenější model LG 50PN6500 s 

rozlišením Full HD a HDMI připojením pro přístup k fotografiím, hudbě a videu. 

V kategorii LED televizí upřednostňují zákazníci modely Smart TV LG 42LS570S a 

LG 42LN570S, které disponují úhlopříčkou 42 palců, s Full HD rozlišením, 

integrovanými DVB-T/C/S2 tunery a úspornou technologií Smart Energy Saving. 

 

# # # 
 

O LG Electronics CZ  
Firma LG je silnou korejskou společností, která se svojí více než 50letou tradicí patří mezi světové lídry a 
technologické inovátory ve spotřební elektronice, domácích spotřebičích a mobilních komunikacích. Regionální 
pobočka LG Electronics CZ patří na českém a slovenském trhu mezi přední hráče v prodeji spotřební elektroniky. 
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Nabízené portfolio LG na českém trhu je rozděleno do pěti kategorií: Spotřební elektronika, Domácí spotřebiče, 
Klimatizační jednotky, Mobilní telefony a Informační technologie. Česká pobočka LG Electronics byla založena 
v roce 2003, o dva roky později přibyla kancelář v Bratislavě. Zaměstnává více než 120 zaměstnanců, přičemž roční 
obrat se pohybuje v řádu miliard korun. V celé skupině LG pracuje více než 84 tisíc lidí, ve 112 provozech, v 81 
dceřiných společnostech na celém světě. Produkty společnosti LG zaručují vysokou kvalitu, inovativnost a osobitost. 
V roce 2012 získala společnost LG ocenění asociace EISA ve dvou kategoriích – Evropský SMART televizor LG 
55LM960V a Nejúspěšnější evropský displej LG 55EM970V. LG se pravidelně účastní soutěží Red Dot Design 
Award (LG CINEMA 3D televizor LG LM9600, LG magický ovladač Magic Remote, LG Styler, lednice s 
mrazákem LG GB5240AVAZ), iF Design Award a Industrial Design Excellence Award (IDEA). Navíc byla 
společnost LG v roce 2012 oceněna řadou ocenění od nezávislého časopisu dTest (LG BH7420P a BH6320C, Smart 
TV LG 42LS570S, blu-ray přehrávač LG BP620). 
 
V případě zájmu o technické specifikace nebo zájmu o výpůjčky produktů kontaktujte, prosím, naši novou PR 
agenturu Native PR: Tereza Ďoubalová, T: (+420) 773 557 227,  tereza.doubalova@nativepr.cz 
 
Chcete-li znát trendy v oblasti spotřební elektroniky, analýzy a komentáře, neváhejte kontaktovat, prosím, 
tiskového mluvčího LG Electronics CZ: Martin Malý, T.: +420 234 094 663, M.: +420 731 471 724, E.: 
martin.maly@lge.com 

 
 


