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Регионалният офис на LG Electronics с нов управляващ директор  

Юнг Вунг Лий оглави дружеството на LG Electronics в Унгария 

 

София, 1 февруари 2011 г. – Юнг Вунг Лий е новият Управляващ директор на 
дружеството на LG Electronics в Унгария, който ще е главен наблюдаващ за общо 9 
пазара в региона - България, Унгария, Хърватска, Босна и Херцеговина, Сърбия, 
Албания, Македония, Черна гора и Косово. Промяната е в сила от 27 декември 2010 
година, но бе обявена публично днес.   

51-годишният мениджър от корейски произход е завършил образованието си в 
Националния Университет в Сеул. Вече над 25 години той е част от екипа LG и има 
сериозен опит в разнообразни области, включително маркетинг, стратегическо 
управление, финанси и продуктов мениджмънт. По време на петте години работа за 
компанията в САЩ и двете години в Япония доказва успешно лидерските си умения. 

Юнг Вунг Лий заменя на поста Санг Йонг Лий, а предходният Управляващ директор за 
Унгария от своя страна ще оглави дружеството на LG в Италия. 

 

### 

 
LG Electronics, Inc. 
LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) е световен лидер и технологи чен иноватор в областта на 
потребителската електроника, мобилните комуникации и домакинските електроуреди. В компанията 
работят повече от 80,000 души в над 115 представителства по целия свят. LG Electronics се състои от 4 
бизнес подразделения – Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance and Air Conditioning 
and Energy Solution – с продажби в световен мащаб от 43.4 милиарда щатски долара към края на 2009 г. 
Компанията е водещ световен производител на плоскоекранни телевизори, аудио-визуална техника, 
мобилни телефони, климатици и перални машини. LG подписа дългосрочен договор, с който стана 
Глобален Партньор и Технологичен Партньор на Formula 1™. Като част от това изключител но 
партньорство, LG придоби ексклузивни маркетингови права като официален доставчик на електроника, 
мобилни телефони и процесори на данни за това глобално спортно събитие. За повече информация: 
www.lg.com 
 


