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LG apoia as Emoções do Futebol Nacional 

       Marca firma parceria tecnológica com Sporting Clube de Portugal 

 

A LG Electronics Portugal (LG) divulgou hoje, em conferência de imprensa, a 
formalização de uma importante aliança com um dos grandes clubes nacionais, o 
Sporting Clube de Portugal. Mr Charles Kim, Ruy Conde, Presidente e COO LG, 
José Eduardo Bettencourt e Francisco Louro, Presidente e Administrador Sporting são 
os representantes que firmaram a parceria da marca líder em inovação tecnológia e o 
centenário clube de futebol. 

No âmbito desta aliança tecnológica, a LG disponibilizou ao clube 257 equipamentos 
como monitores e LCDs, espelho da qualidade e inovação tecnológica da marca, 
dispostos nas várias áreas corporativas, camarotes e sala de imprensa do Estádio e 
também na Academia de Alcochete.  

Fruto desta parceria, a LG garante assim presença no estádio José de Alvalade, não 
só enquanto parceiro tecnológico, mas igualmente como marca com suportes visuais 
no relvado e nas bancadas. Cláudia Rodrigues, responsável de Marketing Corporativo 
da LG Portugal salienta que “a parceria com um clube como o Sporting será ainda 
reflexo de uma estratégia que pretende, acima de tudo, proporcionar aos adeptos de 
futebol oportunidades de expressão das emoções vividas neste ambiente”.  

A estratégia da marca Sul Coreana de apoio ao “desporto rei” suportada pelo conceito 
LG. Liberta o que sentes traduz a vontade da LG em estar na linha da frente dos 
mais importantes desafios futebolísticos de uma forma bastante original.  

“Esta aliança surge como uma oportunidade para a LG estar perto e comunicar, pela 
primeira vez, com os apoiantes do futebol, sentir as suas emoções, estar ao lado de 
quem verdadeiramente “torce” pela sua equipa e sob o conceito LG. Liberta o que 
sentes desenvolvemos uma estratégia de aproximação e apoio, dando voz ao 
adepto.”  

Alto e bom som é o passatempo de activação desta estratégia que convida todos a 
deixarem o seu grito ou celebração de apoio num número de telefone para o qual os 
adeptos podem ligar. Todos os gritos ficarão gravados, em formato mp3, disponíveis 
numa galeria de gritos num mini-site integrado na plataforma LG Portugal. 
Mensalmente, o grito mais votado ganha bilhetes duplos para um jogo e no final da 
acção o júri LG, independente dos votos obtidos, premeia o vencedor do melhor grito 
com um prémio à sua escolha. 
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LG mantém o apoio ao Desporto 

A LG dá continuidade à aposta dos últimos anos, ao desenvolver inúmeras actividades 
e parcerias no âmbito do apoio ao desporto que revelam o desejo da marca de estar 
mais perto das pessoas e das suas emoções. “Internacionalmente, já desenvolvemos 
actividades com a F1, Golf, estamos associados ao Ténis e apoiamos, ao nível nacional, 
o Tiago Monteiro no motociclismo, a Volta a Portugal e agora vamos estar no futebol 
de uma forma invulgar. A LG não quer ser apenas mais uma marca visível no relvado, 
quer estar ao lado do adepto na bancada onde se grita e se salta por uma equipa, 
vibrar com as suas emoções, desenvolvendo aí experiências positivas que estão na 
base do seu claim “Life’s Good”. Escolhemos estar mais perto dos adeptos e com 
eles celebrar e, por este motivo, o futebol será um foco importante para a marca este 
e o próximo ano” sublinha Cláudia Rodrigues.  
 

 

LG 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. 
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# # # 

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 www.lg.com/pt 
 
 
 
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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