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TISKOVÁ INFORMACE       
 

 

SPOLEČNOST LG POSILUJE ON-LINE KOMUNIKACI ZNAČKY A 

JDE NA TWITTER 

 

Praha, 7. srpna 2013 – Společnost LG Electronics oficiálně oznámila spuštění 

twitterového účtu, který má ještě více podpořit komunikaci značky prostřednictvím 

on-line kanálů. Rozvoj on-line projektů je součástí nové marketingové strategie LG, 

která usiluje o cílenější a integrovanější komunikaci.  

 

„Digitální média představují skvělou příležitost, jak být neustále v kontaktu s našimi 

zákazníky a budovat s nimi otevřený a přátelský vztah. Už se nám podařilo probudit 

komunitu fanoušků na Facebooku, máme několik speciálních microsite a pracujeme i na 

podpoře videokanálu na Youtube. Spuštění LG Twitteru bylo proto logickým krokem,“ řekla 

Andrea De Sousa, marketingová manažerka LG Electronics CZ.  

 

LG také rozšíří během srpna své webové stránky o nové služby. Zákazníci se tak dočkají 

širší a přehlednější produktové nabídky a také nových užitečných funkcí. Jednou z nich bude 

např. propojení vyhledávače prodejen s mapovým podkladem Google Maps, který 

uživatelům nabídne možnost naplánovat si cestu do nejbližší prodejny v jejich městě. 

 

# # # 

  

O LG Electronics CZ  

Firma LG je silnou korejskou společností, která se svojí více než 50letou tradicí patří mezi světové lídry a technologické 

inovátory ve spotřební elektronice, domácích spotřebičích a mobilních komunikacích. Regionální pobočka LG Electronics 

CZ patří na českém a slovenském trhu mezi přední hráče v prodeji spotřební elektroniky. Nabízené portfolio LG na českém 

trhu je rozděleno do pěti kategorií: Spotřební elektronika, Domácí spotřebiče, Klimatizační jednotky, Mobilní telefony a 

Informační technologie. Česká pobočka LG Electronics byla založena v roce 2003, o dva roky později přibyla kancelář v 

Bratislavě. Zaměstnává více než 120 zaměstnanců, přičemž roční obrat LG CZ se pohybuje v řádu miliard korun. 

Ve skupině LG pracuje více než 84 tisíc lidí, ve 112 provozech, v 81 dceřiných společnostech na celém světě. Produkty 

společnosti LG zaručují vysokou kvalitu, inovativnost a osobitost. V roce 2011 získala společnost LG ocenění asociace 

EISA za „Nejlepší řešení 3D domácího kina“ a „Nejlepší přehrávač kombinovaný se systémem prostorového zvuku“. LG 

se pravidelně účastní soutěží Red Dot Design Award, iF Design Award a Industrial Design Excellence Award (IDEA). 

V letošním roce se společnost LG Electronics CZ stala v České republice generálním partnerem Digital 3D filmu 

Avengers. 
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V případě zájmu o technické specifikace nebo zájmu o výpůjčky produktů kontaktujte, prosím, naši PR agenturu 

Native PR: Tereza Ďoubalová, T: (+420) 773 557 227,  tereza.doubalova@nativepr.cz 

 

Chcete-li znát trendy v oblasti spotřební elektroniky, analýzy a komentáře, neváhejte kontaktovat, prosím, 

marketingovou manažerku LG Electronics CZ: Andrea De Sousa, Velebilová T.: +420 234 094 618, M.: +420 603 

454 859, E.: andrea.velebilova@lge.com 


