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LG conquista duas distinções “Produto do Ano”
Portugueses escolhem 

 

 

A LG Electronics (LG) viu 

serem distinguidos no Grande Prémio de Marketing e 

Inovação “Produto do Ano”

Peres & Partners que premiou

inovadores nas mais variadas áreas.

Combinado A++ GB5240AVAZ

roupa F1495BD mereceram a preferência da maior

consumidores portugueses, estando 

vencedores desta edição.   

 

O “Produto do Ano” leva igualmente a cabo anualmente um estudo onde os consumidores 

elegem, mediante voto direto, os produtos de c

foi efetuado pela Elogia, no âmbito 

lares, que abrange cerca de 2.300 indivíduos, representativos da população portuguesa.

�

A qualidade e inovação destes dois

longo de 2012, tendo ambos recebido o selo 

e, no caso do frigorífico combinado, 

distintivo. É, no entanto, a primeira vez que 

preferências dos consumidores Portugueses.

 

“É fundamental termos 

como o “Produto do Ano”

que podemos obter, pois é para o consumidor 
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conquista duas distinções “Produto do Ano”
Portugueses escolhem Frigorífico e Máquina de Lavar Roupa 

(LG) viu mais dois dos seus produtos 

Grande Prémio de Marketing e 

Inovação “Produto do Ano” em 2013, uma iniciativa da 

premiou os 34 produtos mais 

inovadores nas mais variadas áreas. O frigorífico 

A++ GB5240AVAZ e a máquina de lavar 

mereceram a preferência da maioria dos 

consumidores portugueses, estando entre os principais 

leva igualmente a cabo anualmente um estudo onde os consumidores 

elegem, mediante voto direto, os produtos de consumo mais inovadores do ano. 

foi efetuado pela Elogia, no âmbito da Eleição Produto do Ano, junto do seu painel de 

lares, que abrange cerca de 2.300 indivíduos, representativos da população portuguesa.

qualidade e inovação destes dois produtos LG premiados foram também 

longo de 2012, tendo ambos recebido o selo “Top Ten” de eficiência energética da 

e, no caso do frigorífico combinado, ainda um Red Dot Award atribuído 

a primeira vez que ambos são distinguidos com base

preferências dos consumidores Portugueses. 

 no nosso portefólio soluções distinguidas com certificações 

“Produto do Ano”, baseadas na opinião dos consumidores. É o mais 

é para o consumidor que diariamente trabalhamos
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conquista duas distinções “Produto do Ano” 
Roupa LG  

leva igualmente a cabo anualmente um estudo onde os consumidores 

onsumo mais inovadores do ano. Este estudo 

da Eleição Produto do Ano, junto do seu painel de 

lares, que abrange cerca de 2.300 indivíduos, representativos da população portuguesa. 

também reconhecidas ao 

de eficiência energética da Quercus 

atribuído pelo seu design 

com base na seleção e 

portefólio soluções distinguidas com certificações 

consumidores. É o mais rico input 

trabalhamos no sentido 
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de produzir inovações que 

lhes um estilo de vida mais Simples e “

Manager de Home Appliances

 

O combinado A++ GB5240AVAZ

exemplos do trabalho que a LG tem vindo a desenvolver dentro do conceito de “

Living”. Funcionalidades como o 

Diagnosis™, presentes nestes dois produtos,

consumidores através do excelente desempenho e elevado grau de eficiência energética que 

proporcionam. 

 

soluções como as tecnologias 

através de um smartphone, controlar todo o ambiente 

�

 

A LG espera continuar a ver 

consumidores portugueses e a apresentar produtos que os cativem pelo seu pioneirismo e 

capacidade de impactar de forma positiv
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de produzir inovações que respondam às suas necessidades diárias, proporcionando

lhes um estilo de vida mais Simples e “Smart”.” afirma Cláudia Rodrigues, 

Home Appliances da LG Portugal. 

A++ GB5240AVAZ e a máquina de lavar roupa F1495BD

exemplos do trabalho que a LG tem vindo a desenvolver dentro do conceito de “

. Funcionalidades como o Compressor Linear, Inverter Direct Drive 

, presentes nestes dois produtos, representam mais-valias

excelente desempenho e elevado grau de eficiência energética que 

Este selo de “Produto do Ano” 

a LG se encontra no caminho certo para tornar os 

lares verdadeiras Smart Homes,

eletrodomésticos cada vez mais

capazes de gerir de forma raciona

domésticos. O próximo grande passo da LG para 

atingir esta realidade já foi dado 

eletrodomésticos para 2013 que 

as tecnologias Smart Control e Smart Acess que permitem remotamente, 

, controlar todo o ambiente Smart Home LG de forma integrada. 

A LG espera continuar a ver reconhecidos os seus esforços em melhorar o quotidiano

consumidores portugueses e a apresentar produtos que os cativem pelo seu pioneirismo e 

capacidade de impactar de forma positiva o seu estilo de vida, mais Smart
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diárias, proporcionando-

afirma Cláudia Rodrigues, Marketing 

F1495BD são dois bons 

exemplos do trabalho que a LG tem vindo a desenvolver dentro do conceito de “Smart 

r Linear, Inverter Direct Drive ou o Smart 

valias reais para os 

excelente desempenho e elevado grau de eficiência energética que 

 vem confirmar que 

aminho certo para tornar os 

Smart Homes, através de 

cada vez mais “inteligentes” e 

capazes de gerir de forma racional os recursos 

domésticos. O próximo grande passo da LG para 

atingir esta realidade já foi dado com o lineup de 

que apresenta várias 

que permitem remotamente, 

LG de forma integrada.  

melhorar o quotidiano dos 

consumidores portugueses e a apresentar produtos que os cativem pelo seu pioneirismo e 

Smart. 
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Sobre a LG Electronics em Portugal

A LG Electronics Portugal, foi fundada em 2003 e emprega cerca de 89 colaboradores. A empresa, que 

alcançou em 2012 vendas globais no valor de 117 milhões de euros, engloba cinco unidades de negócio 

Home Entertainment, Home Appliances, Mobil

sendo distribuidor no nosso país de telefones móveis, sistemas de ar condicionado, produtos de 

armazenamento ótico, leitores de DVD, sistemas Home Cinema, televisões Plasma e LCDs com tecnologia 

LED e 3D, frigoríficos, máquinas de lavar loiça e roupa, entre outros. Para mais informações, por favor, 

consulte http://lg.com/pt. 
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Sobre a LG Electronics 

A LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS

comunicações móveis e eletrodomésticos, empregando mais de 93.000 pessoas que desenvolvem mais de 120 

operações em todo o mundo. Com vendas globais no valor de 48,2 mil milhões de dólares em 2010, a LG

composta por quatro unidades de negócio: Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance e 

Air Conditioning & Energy Solutions. A LG é uma das principais fabricantes mundiais de televisões de ecrã 

plano, telemóveis, ar condicionado, máquinas d

para a parceria global e tecnológica da Fórmula 1™. Como parte dessa aliança de alto nível, a LG adquiriu 

designações e direitos de marketing exclusivos como o agente oficial de eletrónica de con

processador de dados deste evento desportivo global. Para mais informações, visite o 
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em Portugal 

A LG Electronics Portugal, foi fundada em 2003 e emprega cerca de 89 colaboradores. A empresa, que 

alcançou em 2012 vendas globais no valor de 117 milhões de euros, engloba cinco unidades de negócio 

Home Entertainment, Home Appliances, Mobile Communications, Business Solutions e Air Conditioning 

sendo distribuidor no nosso país de telefones móveis, sistemas de ar condicionado, produtos de 

armazenamento ótico, leitores de DVD, sistemas Home Cinema, televisões Plasma e LCDs com tecnologia 

e 3D, frigoríficos, máquinas de lavar loiça e roupa, entre outros. Para mais informações, por favor, 

A LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) é líder global e inovadora em eletrónica de consumo, 

comunicações móveis e eletrodomésticos, empregando mais de 93.000 pessoas que desenvolvem mais de 120 

operações em todo o mundo. Com vendas globais no valor de 48,2 mil milhões de dólares em 2010, a LG

composta por quatro unidades de negócio: Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance e 

Air Conditioning & Energy Solutions. A LG é uma das principais fabricantes mundiais de televisões de ecrã 

plano, telemóveis, ar condicionado, máquinas de lavar e frigoríficos. A LG assinou um acordo a longo prazo 

para a parceria global e tecnológica da Fórmula 1™. Como parte dessa aliança de alto nível, a LG adquiriu 

designações e direitos de marketing exclusivos como o agente oficial de eletrónica de con

processador de dados deste evento desportivo global. Para mais informações, visite o www.lg.com

ana.martins@lg

diogo.vasques@lg
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A LG Electronics Portugal, foi fundada em 2003 e emprega cerca de 89 colaboradores. A empresa, que 

alcançou em 2012 vendas globais no valor de 117 milhões de euros, engloba cinco unidades de negócio – 

e Communications, Business Solutions e Air Conditioning – 

sendo distribuidor no nosso país de telefones móveis, sistemas de ar condicionado, produtos de 

armazenamento ótico, leitores de DVD, sistemas Home Cinema, televisões Plasma e LCDs com tecnologia 

e 3D, frigoríficos, máquinas de lavar loiça e roupa, entre outros. Para mais informações, por favor, 

) é líder global e inovadora em eletrónica de consumo, 

comunicações móveis e eletrodomésticos, empregando mais de 93.000 pessoas que desenvolvem mais de 120 

operações em todo o mundo. Com vendas globais no valor de 48,2 mil milhões de dólares em 2010, a LG é 

composta por quatro unidades de negócio: Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance e 

Air Conditioning & Energy Solutions. A LG é uma das principais fabricantes mundiais de televisões de ecrã 

e lavar e frigoríficos. A LG assinou um acordo a longo prazo 

para a parceria global e tecnológica da Fórmula 1™. Como parte dessa aliança de alto nível, a LG adquiriu 

designações e direitos de marketing exclusivos como o agente oficial de eletrónica de consumo, telemóveis e 

www.lg.com. 

Para mais informações: 

 
LG-One 

Ana Martins 
Tel. 21 321 80 56 

Tlm. 91 033 15 45 
ana.martins@lg-one.com 

 
LG-One 

Diogo Vasques 
T: +351 21 321 80 17 

Mob: +351 93 501 24 56 
diogo.vasques@lg-one.com 


