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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

Filmová novinka: Avengers v 3D na televíziách CINEMA 3D od LG 

 

BRATISLAVA, 24. 4. 2012 - Spoločnosť LG Electronics (LG), ktorá je svetovým lídrom 

a technologickým inovátorom v domácej zábave, sa stala generálnym partnerom filmu 

Avengers od The Walt Disney Company. LG tak nadväzuje na minuloročnú jarnú kampaň, 

s ktorou sa tento rok objaví v inzercii, televíznej reklame a na billboardoch. 

 

LG nadviazalo na úspechy minulého roka, keď podporovalo ako generálny partner Pirátov 

z Karibiku: V neznámych.vodách "Aj tento rok budeme podporovať v Českej republike a na 

Slovensku veľmi očakávaný 3D film. Dohodli sme spoluprácu s The Walt Disney Company a filmom 

Avengers," hovorí Martin Malý, tlačový hovorca LG Electronics CZ. 

 

V novej snímke Marvel Studios sa predstavia ikonickí, komiksoví super hrdinovia ako Iron Man, 

Hulk, Thor, Captain America, Hawkeye a Black Widow. Film režiséra Jossa Whedona sľubuje 

skvelú zábavu plnú akčných scén, úžasných efektov, a to všetko vo formáte 3D. Snímok Avengers 

uvedie spoločnosť The Walt Disney Company v premiére 3. mája 2012. Film distribuuje v Čechách 

spoločnosť Falcon, a na Slovensku Saturn. 

 

V rámci tohto partnerstva bude LG premietať trailer aj na svojich televízoroch umiestnených 

v elektro predajniach. Objaví sa v tlačenej a online inzercii ako double-branding so spoločnosťou 

Falcon a na Slovensku v kooperácii so Saturnom v televíznych spotoch, plagátoch a billboardoch. 

 

V prípade záujmu o bližšie informácie, technické špecifikácie, komentáre k tovarom alebo záujmu 
o výpožičky produktov kontaktujte, prosím, našu PR agentúru LG-One: 
Radovan Švec       Senior Consultant +421 917 445 739  radovan.svec@lg-one.com 

 

O LG Electronics CZ 

Spoločnosť LG je silnou medzinárodnou spoločnosťou so sídlom v Kórei, 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 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 rádovo miliárdách korún. 

V celosvetovej skupine LG pracuje viac ako 84 tisíc ľudí, v 112 prevádzkach, v 81 dcérskych spoločnostiach na celom svete. 
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Produkty spoločnosti LG zaručujú vysokú kvalitu, inovatívnosť a osobitosť. V roku 2011 získala spoločnosť LG ocenenia asociácie 

EISA za "Najlepšie riešenie 3D domáceho kina" a "Najlepší prehrávač kombinovaný so systémom priestorového zvuku". LG sa 

pravidelne zúčastňuje súťaží reddot Design Award, iF Design Award a Industrial Design Excellence Award (IDEA). 
Tlačový hovorca LG Electronics CZ: 

 

Martin Malý 

T.: +420 234 094 663 

M.: +420 731 471 724 

E.: martin.maly@lge.com 

www.lg.cz / www.lge.sk 


