لصالح منسوبي جمعية البر الخيرية

ال جي تطلق حملة استبدال الغساالت المستعملة باخرى جديدة
جده 51 :مايو  :3152اطلقت شركة ال جي اليكترونيكس ،الرائدة عالميا في انتاج االجهزة المنزلية
والتقنيات االبداعية المتطورة ،بالتعاون مع جمعية البر الخيرية بجدة ،حملة استبدال الغساالت
المستعملة من ال جي باخرى جديدة بخصم  %31من قيمة الثالجة الجديدة علي ان تتبرع شركة ال
جي بجزء من اجمالي نسبة الخصم لمنسوبي جمعية البر الخيرية بجدة مساهمة منها في دعم العمل
الخيري بالمملكة وتفعيال لبرامج المسئولية االجتماعية للشركة.

تنطلق الحملة التي تستمر لمدة اسبوعين بكافة انحاء المملكة يوم  31مايو وحتي  1يونيو بالتعاون مع
شريكها ،شركة يوسف محمد ناغي المتحدة ،وكيل منتجات ال جي المنزلية ،حيث يحصل العمالء
على فرصة أستبدال غساالت ال جي المستعملة و شراء غسالة جديدة بحجم أكبر من خالل االستفادة
من خصم قدره  31بالمئة على احدث غساالت ال جي الكبيرة من الموديالت F1255RDS27
- F1232RD27 (13/6.5Kg) FL - F1232RDSW (13/8Kg) FL - (17/9Kg) FL
TR1103AEP5 (11KG) TL - T1809ADFH5 (18KG) TL

وتمنح شركة ال جي من خالل تلك الحملة الفرصة لعمالئها للمساهمة في مساعدة المجتمع من خالل
إقتطاع نسبة  1بالمئة من قيمة الخصم على أي غسالة ال جي كمساهمة إجتماعية لدعم جمعية البر
الخيرية حيث أكتسبت غساالت ال جي سمعتها باعتبارها األجهزة األكثر ابتكاراً في السوق السعودي
واالكثر انتشارا بين المستهلكين بالمملكة.
وتأتي تلك المبادرة من شركة ال جي إلكترونيكس تقديرا لعمالئها في المملكة علي دعم غساالتها
التى تحتل المرتبة األولى بالمملكة خالل عشر سنوات ومساهمة في دعم برامج رعاية األيتام
والجهود التي تبذلها جمعية البر الخيرية بجدة لخدمة المجتمع.

وقد صرح السيد جون لي ,رئيس شركة إل جي إلكترونيكس ,المملكة العربية السعودية" .ان السوق
السعودية ذات قدرة تنافسية عالية نظرا الهتمام المستهلك السعودي بكل جديد في مجال االجهزة
المنزلية المتطورة"
و اضاف "ان ال جي ملتزمة تماما بكونها العالمة التجارية التي يفضلها المستهلك السعودي ونعمل
جاهدين على استمرار ومواصلة االنشطة االجتماعية المتنوعة التي تساهم في دعم المجتمع".

وقال السيد سانجين لي ,مدير قسم االجهزة المنزلية بشركة ال جي "إن جزءا أساسيا من استراتيجية
ال جي هو ترسيخ صورة الشركة كعالمة تجارية مميزة من خالل انشطة الشركة المختلفة ومساهمتنا
في الفعاليات اإلجتماعية التي تهم كافة فئات المجتمع ،نحن في ال جي نعمل على تدعيم تبادل القيم
المشتركة على أساس األبداع و األستمرارية في تحقيق المزيد في مساعدة األيتام".
واضاف ،خالل عشر سنوات حافظت شركة ال جي إلكترونيكس على صورة عالمتها التجارية
المميزة في صنع الغساالت المتطورة و نحن واثقون من أنها ستبقى في المرتبة األولى في السنوات
القادمة ايضا وبصفتي عضوا مسؤوال في المجتمع وفي شركة ال جي فنحن نعد بإظهار الوفاء و
الحب من خالل المساهمة في صنع مجتمع أفضل بالمساهمة في تحقيق أحالم كافة افراده بان يعيشوا
حياة سعيدة.
يذكر ان شركة ال جي إلكترونيكس تنفذ برامج مساهمة إجتماعية متنوعة ,بما في ذلك التبرعات من
أجل الحفاط على البيئة ,ومكافحة األمراض والفقر وفي تشجيع أالنشطة التطوعية المختلفة بالمجتمع
حيث ان شعار الشركة هو مع ال جي الحياة أفضل.
 -انتهى -
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نبذة عن شركة "إل جي الكترونيكس"
"إل جي الكترونيكس إنك" (المدرجة في بورصة كوريا تحت الرمز )KS.055660 :هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال االبتكارات
التكنولوجية الخاصة باألجهزة اإللكترونية االستهالكية ،وأنظمة االتصاالت المتنقلة ،واألجهزة المنزلية .وتوظف الشركة أكثر من  39ألف
شخص يعملون في  116منشأة .وبلغت مبيعات "إل جي" على مستوى العالم في عام  1011حوالي  62.15تريليون وون كوري ما يعادل
 23مليار دوالر أمريكي .وتتألف الشركة من أربع وحدات أعمال هي الترفيه المنزلي ،االتصاالت المتنقلة ،األجهزة المنزلية ،والتكييف والتبريد
وحلول الطاقة .وشركة "إل جي" هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال إنتاج شاشات العرض التلفزيونية المسطحة ،وأجهزة الهواتف
النقالة ،وأجهزة التكييف والثالجات ،والغساالت .وقد حصلت شركة "إل جي الكترونيكس على جائزة نجمة الطاقة لعام  .1011لمزيد من
المعلومات يرجى زيارة . www.lge.com

نبذة عن شركة "إل جي إلكترونيكس لألجهزة المنزلية"
تعتبر "إل جي إلكترونيكس لألجهزة المنزلية" إحدى أبرز الشركات العالمية المبدعة فيي صيناعة األجهيزة المنزليية .ويتكاميل البعيد
اإلبييداعي لهييلش الشييركة مييع عنايتهييا الفائقيية والتزامهييا بتقييديم منتجييات نظيفيية صييديقة بالبيئيية تجمييع بييين التقنيييات اللكييية والتصيياميم
العصيرية األنيقية ،لتيوفر بيللك حليوالا متكاملية لالرتقيا بمسيتوى الحييياة اليوميية .وتضيم منتجيات "إل جيي" التيي يتجسيد مين خاللهييا
طييابع النظ يرة االحترافييية الثاقبيية للشييركة العديييد ميين األنميياط لات الجييودة العالييية واألدا المتميييز أبرزهييا الثالجييات ،والغسيياالت،
وغساالت األطباق ،وأجهزة الطهيي ،والمكيانس الكهربائيية ،واألجهيزة المدمجية؛ وقيد تيم تصيميمها جميعي ا بعنايية لتتماشيى ميع تلبيية
متطلبات العمال في كافة أنحيا العيالم .وتعميل التقنييات االبتكاريية والخصيائص والمييزات المتطيورة لمنتجيات الشيركة كتليك التيي
تتمتييع بهييا الثالجيية التفاعلييية األولييى ميين نوعهييا فييي العييالم ،وغسييالة البخييار ،والجهيياز الييلي يجمييع بييين الفييرن والميكروويييف ،علييى
االرتقييا بمعييايير هييلش المنتجييات توارسييا مسييتويات جديييدة لعييالم صييناعة األجه يزة المنزلييية ،وتسيياعد علييى ترسييي مكان ية "إل جييي
إلكترونيكس لألجهزة المنزلية" كإحدى الشركات العالمية الرائدة في هلا المجال.

