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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 

LG jako první na trhu představuje 

virtuální ekologický dům snů 

 
 

PRAHA, 10. 5. 2012 – Společnost LG Electronics (LG) představila virtuální LG Eko dům, 

který si mohou vytvořit samotní uživatelé. Získají tak povědomí o technologiích LG a 

možných ekologických úsporách. 

 

Společnost LG zveřejnila na Facebooku digitální interaktivní kampaň s názvem My Eco Home. 

Díky ní si mohou fanoušci z celého světa vytvářet a sdílet své vlastní virtuální domy snů. LG se tak 

jako první na trhu pokouší interaktivním způsobem seznámit své fanoušky s nejnovějšími 

technologiemi LG. 

 

„Chtěli jsme vymyslet zábavnou, zajímavou a zároveň smysluplnou spolupráci s našimi fanoušky a 

to se myslím povedlo. Hlavním cílem této kampaně je zvýšit povědomí o tom, jak mohou naši 

zákaznici prostřednictvím LG technologií snížit negativní dopady na životní prostředí. Jedná se o 

první facebookovskou aplikaci, která umožňuje svým uživatelům navrhnout vlastní virtuální dům s 

jednotlivými spotřebiči a informacemi o možnostech úspory energie.“, říká Martin Malý, tiskový 

mluvčí společnosti LG Electronics CZ. 

 

Kampaň má rovněž své facebookovské fanoušky seznámit s pěti klíčovými technologiemi 

využívanými společností LG a jejich ekologickými výhodami. Jedná se o lineární kompresor, 

Inverter Direct Drive, technologii KOMPRESSOR™, Lightwave a ionizátor Plasmaster. Kampaň 

My Eco Home tak představuje kreativní způsob, jakým ukázat, že LG technologie podporují zdravý 

životní styl této doby. Aplikace byla uvedena na trh 2. května ve zhruba 30 zemích světa. „Čeští i 

slovenští zákazníci si budou moct aplikaci vyzkoušet i stránkách Facebooku českého LG na 

www.facebook.com/LGECZ v záložce LG Eko Dům,“ dodal M. Malý. 

 

Po rozkliknutí záložky kampaně na facebookovských stránkách LG Electronics dojde k otevření 

microsite pro vytvoření ekologického domu. Účastníci si mohou interiér přizpůsobit výběrem z 

https://www.facebook.com/lgecz/app_219797901454242#!/lgecz/app_219797901454242
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široké škály různých dekorací, spotřebičů či fotografií svých přátel na Facebooku. Vnitřek je možné 

zařídit v jedné ze tří dokonalých variant: starobylé, moderní či v čínském stylu Zen. Po dokončení 

úprav interiéru dojde k vyhodnocení tzv. Eco Indexu, který vyjádří, kolik energie bylo ušetřeno 

výběrem jednotlivých položek. Při výběru LG spotřebičů následně dojde k jasnému zobrazení 

mechanismu znázorňujícímu, jak příslušná LG technologie šetří energii. 

 

Samotný výběr vybavení a dekorací domu neprobíhá formou pouhé volby z určitého seznamu 

položek, ale jde dál. Vstupem do microsite prostřednictvím účastníkova účtu na Facebooku je 

následně možné virtuální dům zdobit vlastními doplňky, přidávat fotografie a jména členů rodiny a 

přátel, čímž si vytvoří vysněný dům s osobitým nádechem. V závěru je kompletní dům převeden do 

interaktivní podoby, aby mohl být sdílen s přáteli a rodinou. 

 

Aplikace My Eco Home je v současné době dostupná v anglickém jazyce, v dalších jazycích bude 

představena během následujících několika týdnů. Aplikaci My Eco Home si můžete vyzkoušet na 

stránce www.lgcoretech.com. 

 

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 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 

http://www.lgcoretech.com/

