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Telemóveis LG arrasam nos Red Dot Design Awards e iF 
Awards 
Sete equipamentos LG, incluindo o LG Mini e o Novo LG Chocolate, recebem nove 

prémios nas principais competições de design do mundo 

 

Lisboa, 13 de Abril, 2010 – A LG Electronics (LG), líder global e inovadora em tecnologia de 

comunicações movéis, acaba de anunciar que dois dos seus telemóveis foram nomeados para 

os red dot awards, juntando estas nomeações aos sete prémios ganhos recentemente nos iF 

design awards. Estes dois eventos estão entre os mais prestigiados na área do design de 

produto.  

 

“A LG tem investido muito esforço e recursos no desenvolvimento de telemóveis tão coloridos 

e personalizados como os gostos dos nossos consumidores”, afirmou Dr. Skott Ahn, Presidente 

e CEO da LG Electronics Mobile Communications. “Ganhar estes prémios ano após ano é uma 

prova da liderança da LG no que respeita ao design bem como um sinal da constante 

vantagem face à nossa concorrência. Continuaremos a definir novas metas de design pois 

oferecemos a todos os nossos clientes uma experiência de utilização única”, acrescenta. 

 

A LG obteve um enorme sucesso com o novo LG Chocolate (LG BL40), o quarto equipamento 

da sua série Black Label, com um LCD HD com ecrã panorâmico de 4 polegadas num corpo 

vítreo; mas também com o LG Mini (LG GD880), um telemóvel touch extremamente pequeno 

e fino com uma moldura estreita. Conseguindo prémios de ambas as organizações, estes dois 

modelos fazem parte dos oito produtos LG galardoados: duas categorias nos red dot design 

awards e sete nos iF. Os restantes produtos vencedores da LG são o Crystal (LG GD900), o 

Lotus2 (LG LX610), o LG GW620, o Watch Phone (LG GD910), e o Lollipop (LG SV800). 

 

Respectivamente uma das maiores e uma das mais antigas competições do mundo, os red dot 

awards e os iF awards são reconhecidos no mundo do design pelos seus seus padrões exactos e 

os seus rigorosos processos de julgamento. A LG tem sido galardoada nos red dot awards todos 

os anos desde 2003, e nos iF awards desde 2005. No ano passado, a LG ganhou red dot awards 

com o Secret (LG KF750) e o Watch phone (LG GD910) e um iF award com o Renoir (LG 

KC910). 

  

 A cerimónia dos red dot design awards terá lugar no dia 5 de Julho de 2010 no Essen Aalto 

Theatre, na Alemanha e todos os produtos galardoados serão exibidos no Essen red dot design 

museum a partir de dia 6 de Julho até 1 de Agosto de 2010. 
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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 

alcançou em 2008 vendas globais superiores a 155,4 milhões de euros, engloba cinco unidades de 

negócio – Comunicações Móveis, Electrodomésticos, Electrónica de Consumo, Informática e Ar 

Condicionado – 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, 

frigoríficos, máquinas de lavar loiça e roupa, entre outros. Para mais informações, por favor, consulte 

http://pt.lge.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 82 

mil colaboradores que desenvolvem mais de 114 operações em 81 subsidiárias, por todo o mundo. Com 

vendas globais de 44 mil milhões de dólares em 2008, a LG apresenta 5 unidades de negócio - 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.lge.com.  
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