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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 

Filmová novinka: Avengers ve 3D na televizích CINEMA 3D od LG 

 
 

PRAHA, 19. 4. 2012 – Společnost LG Electronics (LG), která je světovým lídrem a 

technologickým inovátorem v domácí zábavě, se stala generálním partnerem filmu Avengers od 

The Walt Disney Company. LG tak navazuje na loňskou jarní kampaň, se kterou se letos 

objeví v inzerci, televizní reklamě a na billboardech. 

 

LG navázalo na úspěchy loňského roku, kdy podporovalo jako generální partner Piráty z Karibiku: na 

vlnách podivna. „I letos budeme podporovat v České republice a na Slovensku velmi očekávaný 3D 

film. Domluvili jsme spolupráci s The Walt Disney Company a filmem Avengers,” říká Martin Malý, 

tiskový mluvčí LG Electronics CZ.  

 

V novém snímku Marvel Studios se přestaví ikoničtí, komiksoví super hrdinové jako Iron Man, Hulk, 

Thor, Captain America, Hawkeye a Black Widow.  Film režiséra Josse Whedona slibuje skvělou 

zábavu plnou akčních scén, úžasných efektů, a to vše ve formátu 3D. Snímek Avengers uvede 

společnost The Walt Disney Company v premiéře 3. května 2012. Film distribuuje v Česku 

společnost Falcon, na Slovensku Saturn. 

 

V rámci tohoto partnerství bude LG promítat trailer i na svých televizorech umístěných v elektro 

prodejnách. Objeví se v tištěné a online inzerci jako double-branding se společností Falcon. 

 
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 

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 2011 získala společnost LG ocenění asociace EISA za „Nejlepší řešení 3D domácího kina“ a „Nejlepší přehrávač kombinovaný 
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se systémem prostorového zvuku“. LG se pravidelně účastní soutěží reddot Design Award, iF Design Award a Industrial Design 

Excellence Award (IDEA).  

 
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  


