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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

Obrovský, 84-palcový LG televízor bude k videniu počas expozície 

90. výročia Českých aerolínií na letisku Václava Havla 
 

Praha, Bratislava 12. júna 2013 - Spoločnosť LG Electronics poskytla jednu z najväčších 

obrazoviek sveta, 84-palcový LG Ultra HD TV, a ďalšie Smart produkty na unikátnu 

expozíciu Českých aerolínií. Výstava pripomínajúca 90-te výročie založenia českého dopravcu 

bola zahájená 5. júna v priestoroch odletovej haly Terminálu 2 na Letisku Václava Havla 

v Prahe. Súčasťou výstavy je aj prezentácia partnera Českých aerolínií, spoločnosti Korean 

Air, ktorá je spolu s Českým aeroholdingom od tohto roku akcionárom českých liniek. 

Expozícia bude prebiehať do konca roka 2013. 

 

„Ako kórejská spoločnosť sme považovali za najvhodnejšie podporiť česko-kórejskú spoluprácu 

práve kórejskými produktmi. Na výstavu sme preto poskytli unikátny 84-palcový Ultra HD TV a 

ďalšie Smart produkty z domácej zábavy, vďaka ktorým si návštevníci odnesú z expozície 

mimoriadny zážitok,“ hovorí Martin Malý, tlačový hovorca LG Electronics. 

 

Autorom výstavy je známy český fotograf Herbert Slavík. Expozícia Českých aerolínií predstavuje 

prostredníctvom viac ako 200 fotografií, filmového materiálu a ďalších exponátov leteckú 

spoločnosť od jej počiatku až po súčasné fungovanie v rámci skupiny Českého aeroholdingu. 

Partnerská spoločnosť Korean Air je na výstave prezentovaná okrem fotografického a filmového 

materiálu tiež modelom lietadla Airbus 380 z flotily tohto dopravcu. 

# # # 
 
O LG Electronics CZ 
Firma LG je silnou kórejskou spoločnosťou, ktorá svojou viac než 50-ročnou tradíciou patrí medzi svetových lídrov 
a technologických inovátorov v spotrebnej elektronike, domácich spotrebičoch a mobilných komunikáciách. Regionálna pobočka 
LG Electronics CZ patrí na českom a slovenskom trhu medzi popredných hráčov v predaji spotrebnej elektroniky. Ponúkané portfólio 
LG na českom trhu je rozdelené do piatich kategórií: Spotrebná elektronika, Domáce spotrebiče, Klimatizačné jednotky, Mobilné 
telefóny a Informačné technológie. Česká pobočka LG Electronics bola založená v roku 2003, o dva roky neskôr pribudla kancelária 
v Bratislave. Zamestnáva viac ako 120 zamestnancov, pričom ročný obrat sa pohybuje v poriadku miliárd korún. V celej skupine 
LG pracuje viac ako 84 tisíc ľudí, v 112 prevádzkach, v 81 dcérskych spoločnostiach na celom svete. Produkty spoločnosti 
LG zaručujú vysokú kvalitu, inovatívnosť a osobitosť. V roku 2012 získala spoločnosť LG ocenenia asociácie EISA v dvoch 
kategóriách - Európsky SMART televízor LG 55LM960V a Najúspešnejší európsky displej LG 55EM970V. LG sa pravidelne 
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zúčastňuje súťaží Red Dot Design Award (LG CINEMA 3D televízor LG LM9600, LG magický ovládač Magic Remote, LG Styler, 
chladničky s mrazničkou LG GB5240AVAZ), iF Design Award a Industrial Design Excellence Award (IDEA). Navyše bola 
spoločnosť LG v roku 2012 ocenená radom ocenení od nezávislého časopisu dTest (LG BH7420P a BH6320C, Smart TV LG 
42LS570S, blu-ray prehrávač LG BP620) 
 
V prípade záujmu o technické špecifikácie alebo o zápožičky produktov kontaktujte, prosím, našu novú PR agentúru Native 
PR: Radovan Švec, T: (+421) 917 445 739,  radovan.svec@nativepr.cz 
 
Ak chcete poznať trendy v oblasti spotrebnej elektroniky, analýzy a komentáre, neváhajte kontaktovať, prosím, tlačového 
hovorcu LG Electronics CZ: Martin Malý, T.: +420 234 094 663, M.: +420 731 471 724, E.: martin.maly@lge.com 


