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Прессъобщение 

 

 

LG G3 Е НАЙ-ДОБРИЯТ ТЕЛЕФОН, А LG URBANE  

СМАРТ ЧАСОВНИЦИТЕ ВЗЕХА 9 НАГРАДИ НА MWC 2015 
 

Компанията бе призната за лидер в мобилната индустрия на 20-ите годишни 

Global Mobile Awards 

 
БАРСЕЛОНА, 9 март, 2015 г. — Смартфонът LG G3 на LG Electronics (LG) бе 

избран за най-добрия смартфон на годината (Best Smartphone of the Year) от 

GSMA на наградите Global Mobile Awards, които се проведоха в рамките на 

Световния мобилен конгрес 2015 (MWC) за своето качество, разнообразие от 

полезни функции и лекота на използване. Смарт часовниците LG Watch Urbane и 

LG Watch Urbane LTE спечелиха девет награди на церемонията от различни 

представители на най-популярните медии. 

 

„От пускането му на пазара, LG G3 получи одобрението на критиците, бе 

разпространен в целия свят от над 170 партньори и успехът му силно допринесе за 

16-процентното увеличение на годишните световни приходи” казаха от GSMA 

при връчването на наградата. „Той предоставя лесно за използване, интуитивно 

потребителско преживяване със своя 5.5-инчов Quad HD дисплей и 13-

мегапикселова OIS+ камера с Laser Auto Focus (Лазерен Автоматичен Фокус). Той 

прелива от иновации като Smart Keyboard, Gesture for Selfie, Flash for Selfie и 

Knock Code™, за да предложи просто удобно, просто умно и просто по-безопасно 

потребителско преживяване.” 

 

При смарт часовниците, и LG Watch Urbane, и LG Watch Urbane LTE бяха 

отличени като най-добрите смарт часовници на тазгодишните награди от 

множество видни технологични медии. LG Watch Urbane бе избран от Android 

Authority, Android Central, PC Pro и Ubergizmo за неговия класически и 

космополитен дизайн с аналогов привкус. Първият в света LTE смарт часовник, 

LG Watch Urbane LTE, получи best-of-show признание от Android Central, 

AndroidPIT, Digital Trends, Expert Reviews и TechnoBuffalo. Той бе оценен и от 
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останалите наградени като първият смарт часовник с NFC-базираната функция за 

плащане и най-мощната батерия в индустрията.  

 

„За нас е чест толкова много организации да признаят усилията, които положихме, 

за да създадем LG G3 и Urbane смарт часовниците,” каза Джуно Чо, президент и 

изпълнителен директор на LG Electronics Mobile Communications Company. „Ще 

продължим да въвеждаме иновации и да усъвършенстваме нашите премиум 

смартфони и преносими устройства, за да подобряваме живота на потребителите 

ни.” 

 

LG Watch Urbane и LG Watch Urbane LTE могат да се видят и тестват от първа 

ръка на щанда на LG по време на MWC 2015, който се намира в Зала 3 (Hall 3) на 

Fira Gran Via. За повече информация относно продуктите на LG по време на MWC 

2015, моля, посетете www.LGnewsroom.com/MWC2015. 
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За LG Electronics, Inc. 

LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) е световен лидер и технологичен новатор в областта на потребителската 

електроника, мобилните комуникации и домакинските електроуреди. В компанията работят повече от 82 000 

души в 119 представителства по целия свят. С продажби за 2013 г. на стойност 53,10 милиарда долара (58,14 

трилиона корейски вона), LG се състои от четири бизнес подразделения — Home Entertainment, Mobile 

Communications, Home Appliance & Air Solution и Vehicle Components — и е един водещите световни 

производители на телевизори с плосък панел, мобилни устройства, климатици, миялни машини и хладилници. 

LG Electronics е ENERGY STAR партньор на 2014 г. За повече информация относно LG Electronics, моля 

посетете www.LGnewsroom.com. 
 

За LG Electronics Mobile Communications Company 

Компанията LG Electronics Mobile Communications е новатор и лидер в глобалната индустрия за мобилни

 и носими технологии. LG постоянно разработва високо конкурентни технологии в областта на дисплея, 

батериите, оптиката на камерите и LTE технологиите. LG създава телефони и носими устройства, които 

отговарят на начина на живот на широк спектър хора от целия свят. LG подобрява потребителското пре

живяване на мобилни устройства като внедрява уникални и сложни дизайн концепции и интуитивни 

UX функции. Същевременно компанията се стреми да поведе потребителите към ерата на конвергенцията,

 като максимизира свързаността между смартфони, таблети, носими устройства и широк спектър от дома

шни и преносими продукти. За повече информация посетете www.LG.com. 

 
За повече информация: 

Иван Янакиев 

All Channels | PR 

+359 886 118 053  

iyanakiev@all-channels.com 

www.lgnewsroom.com 

Beata Konya 

PR Specialist 

+36 30 626 4671    

beata.konya@lge.com 

www.lgnewsroom.com 

 

www.LGnewsroom.com/MWC2015
http://www.lgnewsroom.com/
http://www.lg.com/
http://www.lgnewsroom.com/
mailto:beata.konya@lge.com
http://www.lgnewsroom.com/

