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TISKOVÁ ZPRÁVA       
 

 

LG otevře koutky pro děti v síti obchodů Okay Elektrospotřebiče 
 

 

Praha, 21. srpna 2012 – Do celé sítě prodejen s elektrospotřebiči Okay rozesetých po celé České republice 

umístí společnost LG speciální dětské koutky. V místech napěchovaných zábavou budou moci děti sledovat 

pořady, zatímco jejich rodiče budou nakupovat. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnila společnost 

LG. 

 

LG s elektro řetězcem Okay tak chtějí nalákat do obchodů celé rodiny a zároveň dokázat, že nakupování nemusí 

být pro děti pouze nuda. Mezitím, co si rodiče budou vybírat třeba nový televizor do obývacího pokoje, může se 

jejich ratolest zabavit u televize, na které poběží dětské pořady. 

 

„Společným projektem s řetězcem Okay se snažíme vyjít vstříc našim potencionálním zákazníkům a zároveň si 

slibujeme navýšení prodejů,“ říká Martin Malý, tiskový mluvčí LG Electronics. 

 

Cílem projektu je učinit provozovny přátelštější pro rodiny s dětmi. Obě firmy si slibují, že tak zvýší počet svých 

zákazníků. 

 

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. 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. Ve 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 

2011 získala společnost LG ocenění asociace EISA za „Nejlepší řešení 3D domácího kina“ a „Nejlepší přehrávač kombinovaný se 

systémem prostorového zvuku“. LG se pravidelně účastní soutěží Red Dot Design Award, iF Design Award a Industrial Design 

Excellence Award (IDEA). V letošním roce se společnost LG Electronics CZ stala v České republice generálním partnerem Digital 

3D filmu Avengers. 

 

V případě zájmu o technické specifikace nebo zájmu o výpůjčky produktů kontaktujte, prosím, naši PR agenturu LG-One:  

Kristýna Řeháčková,  T: (+420) 725 972 166,  kristyna.rehackova@lg-one.com 
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