
Η LG Electronics Hellas, πιστή στη 
φιλοσοφία αλλά και τη δέσµευσή της ‘Life’s 
Good’, συνεργάζεται για δεύτερη 
συνεχόµενη χρονιά µε τον ΣΚΑΪ στη 
δηµοφιλή πρωτοβουλία life's good.gr, που 
φέτος στοχεύει να προσφέρει µοναδικές 
στιγµές διασκέδασης, έµπνευσης και 
χαράς σε ακόµα περισσότερους 
τυχερούς.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, δύο φορές το 
µήνα διασκεδαστικές αφορµές δίνουν την 
ευκαιρία σε όποιον επιθυµεί να λάβει µέρος 
σε διαγωνισµούς για να κερδίσει 
προσκλήσεις για διαφορετικές 
δραστηριότητες και θεάµατα που θα 
κάνουν τη ζωή πιο απολαυστική, 
χαρίζοντας αξέχαστες στιγµές. Έτσι, 
τυχεροί θα κερδίσουν εισιτήρια για 
θεατρικές παραστάσεις, κινηµατογραφικές 
πρεµιέρες, εκδροµές και εκδηλώσεις 
ποικίλου ενδιαφέροντος που θα µπορούν 
να µοιραστούν µε τα αγαπηµένα τους 
πρόσωπα. 

Μέσω της τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής 
συχνότητας του ΣΚΑΪ, αλλά και της 
ιστοσελίδας www.lifeisgood.gr, οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν 
για κάθε νέα δραστηριότητα και να 
διεκδικήσουν θέσεις για τους ίδιους και την 
παρέα τους. Έτσι, δηλώνοντας συµµετοχή 
µε ένα απλό SMS ή ακολουθώντας αυτό το 
link, όλοι µπορούν να διεκδικήσουν 
προσκλήσεις προκειµένου να 
παρακολουθήσουν την κινηµατογραφική 
πρεµιέρα της ταινίας «Το Μυστικό της 
Ευτυχίας» ή το δυναµικό βιωµατικό 
σεµινάριο του Αντώνη Καλογήρου µε 
θέµα «Η ζωή είναι ωραία», ενώ σύντοµα 
θα ακολουθήσουν πληροφορίες για ακόµα 
περισσότερες εκδηλώσεις. Όλοι οι τυχεροί 
θα ενηµερώνονται την ηµέρα της 
κλήρωσης µε ειδικό SMS, ενώ τα ονόµατά 
θα ανακοινώνονται και στην ιστοσελίδα 
www.lifeisgood.gr. Τέλος, παράλληλα µε 
τους µεγάλους διαγωνισµούς, η LG και το 
ΣΚΑΪ προσφέρουν και πολλές µικρές 
εκπλήξεις που θα είναι διαθέσιµες στην 
σελίδα του Facebook Life’s Good.gr. 

Εκπροσωπώντας τον Όµιλο ΣΚΑΪ, η κα 
Γιαννακάκη, ∆ιευθύντρια Επικοινωνίας του 
Oµίλου, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Για 
δεύτερη χρονιά σε συνεργασία µε την LG 
θέλαµε να κάνουµε κάτι ξεχωριστό, 
δίνοντας σε ακόµα περισσότερους την 
ευκαιρία να συµµετάσχουν για να 
κερδίσουν διαφορετικά δώρα που θα τους 
γεµίσουν χαρά και στιγµές διασκέδασης». 
Από την πλευρά της LG, η κ. Τζώρτζια 
Σταυροπούλου, Corporate & Business 
Units Marketing Manager, ανέφερε σχετικά 
µε τη συνεργασία: «Για την LG οι µικρές 
απολαύσεις είναι αυτές που δηµιουργούν 
αξέχαστες στιγµές και κάνουν τη ζωή 
ακόµα πιο ωραία! Με αυτή τη πρωτοβουλία 
θέλουµε να διαδώσουµε το µήνυµα ότι η 
ζωή είναι ωραία κάθε µέρα, µε πολλούς και 
διαφορετικούς τρόπους».

Οι θεµατικοί διαγωνισµοί θα διαρκέσουν 
µέχρι και τον Απρίλιο του 2015.
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