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Messaging vai dinamizar roadshow nacional 

LG e RFM procuram nova voz dos Fingertips 

 

Arranca hoje, dia 24 de Fevereiro, o grande 

desafio musical da LG em parceria com a RFM para 

encontrar o próximo vocalista da banda 

portuguesa Fingertips. O roadshow irá percorrer 

oito cidades do país, ao longo de uma primeira 

fase onde se realizarão várias audições aos 

candidatos inscritos na competição. 

Através desta parceria, a área de Comunicações 

Móveis da LG vai promover o lado divertido do 

messaging, dinamizando o roadshow através de 

uma competição de SMS – Mobile World Cup.  

“Hoje em dia, é determinante estar contactável. 

Na LG vemos a escrita de SMS como uma 

ferramenta de comunicação, de socialização e, 

acima de tudo, como uma nova forma de 

divertimento. E a banda Fingertips assegura o sucesso desta acção, sendo que consegue 

transmitir toda a energia que temos na ponta dos dedos”, afirma Frederico Paiva, 

Director de Marketing da LG, em Portugal. 

 

Mais sobre ‘a nova voz Fingertips’ 

As inscrições para este desafio musical podem, já, ser feitas on-line, em 

www.thefingertips.com ou em www.rfm.pt. Os concorrentes deste desafio terão de 

passar por uma série de provas de selecção, entre as quais provas de voz, apresentação, 

postura e imagem, criatividade e linguagem. O grande vencedor integrará a banda logo a 

partir de Maio, iniciando, nesse mesmo mês, as gravações do novo CD e a nova Tour 

Nacional.  

http://www.thefingertips.com/
http://www.rfm.pt/
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O desafio LG/RFM “A nova voz Fingertips” vai percorrer as cidades de Braga (24 de 

Março), Coimbra (25 de Março), Covilhã (26 de Março), Porto (27 de Março), Aveiro (28 de 

Março), Évora (29 de Março), Setúbal (30 de Março) e Lisboa (31 de Março).   

Toda a acção será acompanhada pela RFM, que fará a votação no seu site (www.rfm.pt) e 

que revelará, em primeira-mão, os 25 nomes semi-finalistas no dia 12 de Abril. Já na 

recta final, os 5 finalistas disputarão o pódio numa grande final que irá decorrer a 8 de 

Maio (local a anunciar).  
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Sobre a LG Electronics, Inc. 

A LG Electronics Inc. (KSE: 066570.KS) é líder global de mercado e referência em inovação tecnológica 
nos segmentos de electrónica de consumo, electrodomésticos e comunicações móveis, empregando 82 
mil colaboradores que desenvolvem mais de 114 operações em 81 subsidiárias, por todo o mundo. Com 
vendas globais de 44 mil milhões de dólares em 2008, a LG apresenta 5 unidades de negócio - Home 
Entertainment, Home Appliance, Air Conditioning, Business Solutions e Mobile Communications. A LG é 
fabricante mundial de telemóveis, ecrãs planos, sistemas de ar condicionado, máquinas de lavar roupa, 
produtos de armazenamento óptico, leitores de DVD e sistemas de Home Cinema. Para mais 
informações, consulte por favor, www.lge.com. 

 

Sobre a LG Electronics em Portugal 

A LG Electronics Portugal, foi fundada em 2003 e emprega cerca de 110 colaboradores. A empresa, que 
alcançou em 2008 vendas globais superiores a 155,4 milhões de euros, engloba cinco unidades de 
negócio – Comunicações Móveis, Electrodomésticos, Electrónica de Consumo, Informática e Ar 
Condicionado – sendo distribuidor no nosso País de telefones móveis, sistemas de ar condicionado, 
produtos de armazenamento óptico, leitores de DVD, sistemas Home Cinema, televisões Plasma e LCDs, 
frigoríficos, máquinas de lavar loiça e roupa, entre outros. Para mais informações, por favor, consulte 
http://pt.lge.com. 
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