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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 

PROBUĎTE LETOS SVÉHO SPORTOVNÍHO DUCHA 

 S QUICKMEMO
TM   

OD LG!
 

 

 

Posílejte povzbuzující zprávy prostřednictvím facebookové kampaně LG 

 

PRAHA, 16. července 2012 – Virtuální kampaň, kde budou facebookoví fanoušci posílat 

povzbuzující zprávy sportovcům a sdílet své vlastní vítězné okamžiky prostřednictvím aplikace pro 

poznámky LG Mobile QuickMemo™, zahájila na počátku července společnost LG Electronics 

(LG). 

 

Na oslavu nadcházející sportovní sezóny pořádá LG Mobile virtuální akci “Take Dreams Further 

with QuickMemo
TM

” („Splňte si své sny s QuickMemo
TM

“). Akce má dvě části: v průběhu první, 

která probíhá do 18. července, mohou účastníci vyjádřit podporu svým oblíbeným sportovcům nebo 

přátelům pokořujícím vlastní osobní cíle. Podporu vyjádří zasláním zpráv prostřednictvím aplikace 

QuickMemo
TM

 na facebookovou stránku LG Mobile (www.facebook.com/LGMobile).  

 

V druhé části kampaně se budou fanoušci moci zúčastnit interaktivní hry na facebookových 

stránkách LG Mobile. Tam za pomoci jednoduché aplikace vytvoří vlastní momenty slávy ve 

fotbale či gymnastice a budou je sdílet se svými přáteli. Tato část kampaně proběhne od 

19. července do 12. srpna 2012. 

 

“Propojení mobilní aplikace QuickMemo
TM

 a kampaně na facebookových stránkách LG Mobile 

usnadní spojení s přáteli a sdílení sportovních zážitků,” komentuje Martin Malý, tiskový mluvčí 

LG Electronics CZ. 

 

V rámci kampaně budou mít účastníci možnost vyhrát na facebookové stránce LG smartphony 

Optimus. 

http://www.facebook.com/LGMobile
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Aplikace QuickMemo
TM

 je dostupná na mnoha telefonech LG, například LG Optimus Vu, Optimus 

L7 a Optimus 4X HD. Uživatelům umožňuje kdykoliv si zapsat poznámky prstem na obrazovku 

(jako když píšete tužkou na papír) bez potřeby otevírat samostatnou aplikaci.  

 

 
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 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. 

 

V případě zájmu o technické specifikace nebo zájmu o výpůjčky produktů kontaktujte, prosím, naši PR agenturu LG-One:  

Kristýna Řeháčková Account Executive   +420725 972 166       Kristyna.rehackova@hkstrategies.com 

 

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 
 

 


