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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 

LG představí na MWC 2012 nový design smartphonů 

 
 

PRAHA, 24. 2. 2012 – Společnost LG Electronics (LG), která je světovým lídrem a 

technologickým inovátorem v mobilních komunikacích, udělá na výstavě MWC 2012 odvážný 

krok, který posune smartphony LG dostat mezi lídry trhu. 

 

Základem tzv. L-Style designu je nadčasovost a detaily, které mobilní telefony LG odlišují od 

konkurence. Design LG zaznamenal v minulosti vždy značný úspěch. Ať už se jedná o telefony ze 

série Black, Chocolate nebo Shine. 

 

„Design je pro zákazníky druhým nejdůležitějším faktorem při výběru mobilního telefonu. Se 

smartphony L-Style se vracíme ke kořenům naší mobilní divize,“ říká Martin Malý, tiskový mluvčí 

společnosti LG Electronics CZ. 

 

L-Style design je vlastně filozofie postavená na pěti pilířích: moderní čtvercový styl pro komfortní 

držení, ostré hrany, bezešvé provedení, harmonický kovový design a smyslně štíhlý vzhled. Díky 

těmto pilířům dokáže telefon přirozeně zaujmout. Na MWC (Mobile World Congress) ve španělské 

Barceloně budou představeny hned tři telefony v L-Style designu. LG Optimus L3 s 3,2“ displejem 

bude v Evropě dostupný již od března, další telefony přijdou později a budou sázet na nový operační 

systém Android 4.0 Ice Cream Snadwich. Jedná se o modely Optimus LG s 4“ displejem a L7 se 

4,3“ displejem. Dostupnost telefonů, hardwarové specifikace a ceny budou upřesněny v nejbližší 

době. 

 

V případě zájmu o bližší informace, technické specifikace, komentáře k výrobkům nebo zájmu o výpůjčky produktů 

kontaktujte prosím naši PR agenturu LG-One:  

Jan Řezáč        Senior Consultant   +420 724 666 604  jan.rezac@lg-one.com 

 

O LG Electronics CZ  

Společnost 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. Nabízené portfolio LG na českém trhu je rozděleno do 

pěti kategorií: Spotřební elektronika, Domácí spotřebiče, Klimatizační jednotky, Mobilní telefony a Informační technologie. Česká 
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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 celosvětové 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 2010 získala společnost LG ocenění asociace EISA za Nejlepší produkt v poměru cena/výkon, za Nejlepší evropský 

kompaktní systém domácího kina a za Evropský ekologický mobilní telefon roku. LG se pravidelně účastní soutěží reddot Design 

Award, iF Design Award a Industrial Design Excellence Award (IDEA). LG Electronics CZ je generálním partnerem klubu  

HC Sparta Praha. V minulém roce byla společnost LG Electronics CZ v České republice generálním partnerem Digital 3D filmu 

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna, který byl do kin uveden celosvětově 19. května 2011. 

 
Tiskový mluvčí LG Electronics CZ: 
 
Martin Malý 
T.: +420 234 094 663 
M.: +420 731 471 724 
E.: martin.maly@lge.com 
www.lg.cz/www.lge.sk 


