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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 

LG rozšířila spolupráci s Disney na veletrhu „3D World“ 

 
 

PRAHA, 18. 4. 2012 – Společnost LG Electronics (LG), která je světovým lídrem a 

technologickým inovátorem v 3D televizorech, rozšířila spolupráci na 3D zábavě s filmovým 

studiem Walt Disney Company Korea. 

 

Spolupráce je dalším krokem, který společnosti provádějí na základě smlouvy z prosince loňského 

roku. Televizory LG CINEMA 3D Smart TV dostanou skvělý 3D obsah právě od společnosti 

Disney. Současně budou obě společnosti v letošním roce spolupracovat na marketingových 

aktivitách. 

 

„Na festivalu LG CINEMA 3D World, který probíhal od 31. března do 1. dubna, byl k vidění i 

speciální »Disney Screen Room«. Zde běžely nekonečné smyčky populárních 3D filmů z produkce 

Walt Disney, jako jsou Toy Story 2, Cars 2 nebo Rapunzel, u nás známý pod názvem Na 

vlásku,“ říká Martin Malý, tiskový mluvčí společnosti LG Electronics CZ. 

 

Akce byla marketingově provázaná na celou řadu dalších produktů. Návštěvníci si mohli vyzkoušet 

Microsoft Xbox 360, včetně nejnovějších her, jako jsou Kinect Rush: A Disney Pixar Advanture. 

LG plánuje i nadále ukazovat 3D filmy z produkce Disney na svých televizorech LG CINEMA 3D. 

V nejbližší době to bude film  Avengers, který se představí na konci dubna. 

 

V případě zájmu o bližší informace, technické specifikace, komentáře k výrobkům nebo zájmu o výpůjčky produktů 

kontaktujte prosím naši PR agenturu LG-One:  

Jan Řezáč        Senior Consultant   +420 724 666 604  jan.rezac@lg-one.com 

 

O LG Electronics CZ  

Společnost 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 se pohybuje v řádu miliard korun. V celosvětové 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 2010 získala společnost LG ocenění asociace EISA za Nejlepší produkt v poměru cena/výkon, za Nejlepší evropský 
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kompaktní systém domácího kina a za Evropský ekologický mobilní telefon roku. LG se pravidelně účastní soutěží reddot Design 

Award, iF Design Award a Industrial Design Excellence Award (IDEA). LG Electronics CZ je generálním partnerem klubu  

HC Sparta Praha. V minulém roce byla společnost LG Electronics CZ v České republice generálním partnerem Digital 3D filmu 

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna, který byl do kin uveden celosvětově 19. května 2011. 

 
Tiskový mluvčí 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 


