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LG Portugal aposta numa Estratégia de Marca mais 

Emocional 

Lançamento de plataforma digital para aumentar envolvimento com os consumidores  

 

A LG Electronics (LG) acaba de apresentar uma nova estratégia para o mercado 

português, focando-se numa comunicação mais emocional e positiva com o objectivo 

de, a médio prazo, se transformar numa marca mais presente e relevante no dia-a-dia 

dos consumidores.  

Baseando-se na expressão Life’s Good, essência e sinónimo de energia optimista, a 

LG quer maximizar o impacto deste espírito positivo, promovendo simultaneamente 

os principais valores da marca: curiosidade, humanidade e prazer.  

“Depois de sete anos em Portugal, concentrados na qualidade, confiança e fiabilidade 

dos produtos LG, sentimos que era a altura indicada para iniciarmos um diálogo mais 

envolvente e próximo dos nossos consumidores. Eles já não procuram somente 

tecnologia de ponta e design de vanguarda, também precisam de uma marca que os 

inspire e os incite a uma atitude positiva de vida! Como é que a LG pode ajudar? 

Tornando-se num veículo de experiências positivas, num meio de optimização de 

coisas boas que normalmente já acontecem na vida das pessoas,” – afirma Frederico 

Paiva, Director de Marketing LG Portugal.  

Através desta nova orientação estratégica, a LG pretende reforçar a sua notoriedade 

no mercado, pensando além da funcionalidade e revelando um lado mais flexível, 

intimista e interactivo, que irá contribuir para enriquecer e surpreender a vida dos 

consumidores com estilo, qualidade e eficácia.  

Os primeiros passos para uma identidade corporativa mais consistenteOs primeiros passos para uma identidade corporativa mais consistenteOs primeiros passos para uma identidade corporativa mais consistenteOs primeiros passos para uma identidade corporativa mais consistente    

 

Nova plataforma LG 

Para além de investir em parcerias estratégicas de grande envolvimento emocional 

(Querido Mudei a Casa, Desafio RFM/LG, Pobreza Zero, Estoril Open, Rock in Rio 

etc.), a LG materializa a sua nova postura no mercado através da criação de uma 

plataforma digital. O www.lgportugal.com é um site mais emocional, menos focado no 

produto, que funcionará como ferramenta de interacção, onde a marca convida o 

consumidor a contar histórias, a partilhar experiências e fotos, a promover coisas boas  
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que vão acontecendo, a participar em passatempos e a acompanhar as mais recentes 

novidades da marca. O layout do site e a sua estrutura permitem comunicar as várias 

unidades de negócio da LG com uma linguagem única, interactiva e dinâmica, 

reafirmando o objectivo de envolvência que se pretende transmitir. 

Curtas-Metragens LG  

Até ao final do ano, a LG irá produzir 3 curtas-metragens, nas quais os seus produtos 

têm um papel determinante ao desencadearem várias situações boas que acontecem 

na vida quotidiana. O filme “Momentos”, realizado por Nuno Rocha, premiado 

recentemente nos prémios Zon, será o primeiro a ser apresentado e retrata as 

segundas oportunidades e o poder dos sonhos.  

Estas curtas-metragens são uma forma de expressão em destaque no novo site LG, 

reforçando o lado mais emocional no qual a marca está a apostar. 

 

    

LG LIFE´S GOODLG LIFE´S GOODLG LIFE´S GOODLG LIFE´S GOOD    

PORQUE A VIDA É UMA CONSTANTE SURPRESA, 

PORQUE A VIDA É DIVERTIDA, MESMO QUANDO HÁ DIFICULDADES,  

PORQUE A VIDA É PARA SER BEM VIVIDA INDEPEDENTEMENTE DA IDADE. 

 

# # # 

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 2009 vendas globais superiores a 191,7 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 óptico, leitores de DVD, sistemas Home Cinema, televisões Plasma e LCDs 
com tecnologia LED e, brevemente, 3D, frigoríficos, máquinas de lavar loiça e roupa, entre outros. Para 
mais informações, por favor, consulte http://pt.lg.com. 

 
 
 
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 
mais de 84 mil colaboradores que desenvolvem mais de 115 operações em 84 subsidiárias, por todo o 
mundo. 

Com vendas globais de 43,4 mil milhões de dólares em 2009, 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.lg.com. 
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 Para mais informações:Para mais informações:Para mais informações:Para mais informações:    

    

    
    

LG OneLG OneLG OneLG One    

Ana MartinsAna MartinsAna MartinsAna Martins    

Tel. 21 321 80 56Tel. 21 321 80 56Tel. 21 321 80 56Tel. 21 321 80 56    

Tlm. 91 033 15 45Tlm. 91 033 15 45Tlm. 91 033 15 45Tlm. 91 033 15 45    

ana.martins@lg-one.com 

 

Mara ChiuMara ChiuMara ChiuMara Chiu    

Tel. 21 321 80 56Tel. 21 321 80 56Tel. 21 321 80 56Tel. 21 321 80 56    

Tlm. 91 057 07 70Tlm. 91 057 07 70Tlm. 91 057 07 70Tlm. 91 057 07 70    

mara.chiu@lg-one.com 

    

 


