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Soluções mais interactivas e inovadoras em destaque na feira  

A LG Portugal (LG) apresenta na edição de 2011 da BTL, a decorrer entre os dias 23 e 

27 de Fevereiro, na FIL, várias soluções integradas e focadas em inovação que visam a 

maximização do negócio dos seus clientes do segmento empresarial. Com particular 

destaque para o sector hoteleiro, a LG revela equipamentos que vão desde o Digital 

Signage, às soluções de Vídeo Wall, sem esquecer as soluções interactivas para TV de 

hotelaria Pro:Centric.  

Hoteis mais interactivos 

Dentro da oferta direccionada às unidades hoteleiras, a LG revela várias soluções que 

primam pela total interactividade e que colocam os serviços do hotel nas mãos dos 

clientes oferecendo mais valia a ambos. 

A solução Pro:Centric P, uma solução interactiva que permite a gestão remota da TV 

de hotelaria através de uma ligação via IP e a Pro:Centric V,  uma solução “Interactive 

Ready", também para TV de hotelaria, mas que permite uma gestão via cabo coaxial 

permitem às unidades hoteleiras maximizar a oferta que disponibilizam aos seus 

clientes, dando-lhes total autonomia para seleccionar os serviços desejados.  

Soluções Inovadoras no Digital Signage 

Na área do Digital Signage, a LG tem em destaque o seu mais recente Monitor Touch 

preparado para uma utilização altamente eficaz em qualquer ambiente. Com um 

tempo de resposta excelente fornece informação rápida e facilmente controlável 

incluindo imagens 3D, tornando-se a escolha ideal quando se trata de 

estabelecimentos como concessionários de automóveis, ou grandes lojas, por 

exemplo. 

Imagens em Grande 

Uma outra solução totalemte inovadora  é o Video Wall LG que permite em formatos 

de grandes dimensões manter a toda a qualidade da imagem.   
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Com uma moldura de espessura ultra fina e tecnologia avançada, estes plasmas 

permitem uma perfeita gestão de conteúdos através de um simples toque, devido ao 

software SuperSign, podendo alcançar performances ideais ao nível da imagem e do 

tempo de resposta, mesmo em condições de movimento rápido, sem arrastar ou 

distorcer a imagem. 

Segundo LuísLuísLuísLuís    LameirasLameirasLameirasLameiras, Director Director Director Director de Vendasde Vendasde Vendasde Vendas    da área de Business Solutionsda área de Business Solutionsda área de Business Solutionsda área de Business Solutions, LG 

Portugal, “o que é importante para nós, é sentir que os clientes e potenciais clientes 

vêm nos nossos equipamentos a melhor resposta às suas necessidades. Só dessa 

forma podemos contribuir para maximizar os resultados dos seus negócios”, 

acrescenta.  

 

O espaço LG está situado no Pavilhão 2 da Fil, durante o período da feira. 

 

 

Horários BTL: 

 

- Quarta-feira (23 Fevereiro) - Das 10h00 às 20h00; 

- Quinta-feira (24 Fevereiro) - Das 10h00 às 20h00;  

- Sexta-feira (25 Fevereiro) - Das 10h00 às 23h00;  

- Sábado (26 Fevereiro) - Das 12h00 às 23h00;  

- Domingo (27Fevereiro) - Das 12h00 às 20h00. 

 

 

 

 

LG LIFE´S GOODLG LIFE´S GOODLG LIFE´S GOODLG LIFE´S GOOD    

PORQUE A VIDA É UMA CONSTANTE SURPRESA, 

PORQUE A VIDA É DIVERTIDA, MESMO QUANDO HÁ DIFICULDADES,  

PORQUE A VIDA É PARA SER BEM VIVIDA INDEPEDENTEMENTE DA IDADE. 

 

 



 

Sobre a LG Electronics em Portugal
A LG Electronics Portugal, foi fundada em 2003 e emprega cerca de 110 colaboradores. A 
alcançou em 2010 vendas globais superiores a
– Home Entertainment, Home Appliances, Mobile Communications, Business Solutions e Air Conditioning 
– sendo distribuidor no nosso país de tele
armazenamento óptico, leitores de DVD, sistemas Home Cinema, televisões Plasma e LCDs com 
tecnologia LED e, brevemente, 3D, frigoríficos, máquinas de lavar loiça e roupa, entre outros. Para mais 

informações, por favor, consulte http://pt.lg.com
 
 
 

Sobre a LG Electronics, Inc. 
A LG Electronics Inc. (KSE: 066570.KS) é líder global de mercado e referência em inovação tecnológica 
nos segmentos de electrónica de consumo, electrodomésticos e comunicações móveis, empregando 
mais de 80 mil colaboradores que desenvolvem mais de 115 oper

mundo. 
Com vendas globais de 48,2 mil milhões de dólares em 20
Home Entertainment, Home Appliance, Air Conditioning, Business Solutions e Mobile Communications. A 
LG é fabricante mundial de telemóveis, ecrãs planos, sistemas de ar condicionado, máquinas de lavar 
roupa, produtos de armazenamento óptico, leitores de DVD e sistemas de Home Cinema. Para mais
informações, consulte por favor, www.lg.com
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Sobre a LG Electronics em Portugal 
A LG Electronics Portugal, foi fundada em 2003 e emprega cerca de 110 colaboradores. A empresa, que 

superiores a 219 milhões de euros, engloba cinco unidades de negócio 
Home Entertainment, Home Appliances, Mobile Communications, Business Solutions e Air Conditioning 
sendo distribuidor no nosso país de telefones móveis, sistemas de ar condicionado, produtos de 

armazenamento óptico, leitores de DVD, sistemas Home Cinema, televisões Plasma e LCDs com 
tecnologia LED e, brevemente, 3D, frigoríficos, máquinas de lavar loiça e roupa, entre outros. Para mais 

http://pt.lg.com. 

A LG Electronics Inc. (KSE: 066570.KS) é líder global de mercado e referência em inovação tecnológica 
nos segmentos de electrónica de consumo, electrodomésticos e comunicações móveis, empregando 

mil colaboradores que desenvolvem mais de 115 operações em 84 subsidiárias, por todo o 

mil milhões de dólares em 2010, a LG apresenta 5 unidades de negócio 
Home Entertainment, Home Appliance, Air Conditioning, Business Solutions e Mobile Communications. A 

e mundial de telemóveis, ecrãs planos, sistemas de ar condicionado, máquinas de lavar 
roupa, produtos de armazenamento óptico, leitores de DVD e sistemas de Home Cinema. Para mais

www.lg.com. 
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