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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

LG Electronics CZ má nového generálneho riaditeľa 

 

Bratislava, 11. februára 2013 - pobočku LG Electronics CZ vedie Chang Ho Kwon, ktorý 

prevzal funkciu generálneho riaditeľa začiatkom tohto roka. Chang Ho Kwon vo funkcii 

nahrádza generálneho riaditeľa Jong Sung OHA. Česká pobočka LG tak aj naďalej zostáva 

pod vedením zahraničného CEO. 

 

"Mojím hlavným cieľom je zvýšiť obrat a spokojnosť zákazníkov. Ak budú totiž zákazníci spokojní, 

budú sa k nám vracať. Ak ponúkneme špecializovanú hodnotu, budú ochotní zaplatiť niečo naviac. 

Tým zabezpečíme správny vývoj obchodnej činnosti našej spoločnosti," povedal Chang Ho Kwon, 

nový generálny riaditeľ LG Electronics CZ. 

 

V spoločnosti LG pôsobí Chang Ho Kwon už od roku 1991. Pracovné skúsenosti získal vďaka 

pôsobeniu vo vedení niekoľkých divízií LG v štyroch rôznych štátoch (v Kórei, Novom Južnom 

Walese, USA a Singapuru). Bol napríklad pri zrode prvej kampane "Life's Good" v Austrálii 

a v Ázii. Potom rozvíjal stratégiu regionálneho obchodu s domácimi spotrebičmi LG. 

 

"Na výzvy, ktoré mi nová pozícia prinesie, sa skutočne teším. Tím, s ktorým spolupracujem, 

sa skladá z veľmi kvalitných ľudí a panuje v ňom skutočné nadšenie. To sú ideálne predpoklady 

pre budúce úspechy," uzavrel Kwon. 

 

Chang Ho Kwon vyštudoval kórejskú univerzitu Hanyang, odbor medzinárodný obchod, a získal 

titul MBA na americké Thunderbird University v odbore globálny manažment. Je ženatý a má dve 

dcéry vo veku 12 a 17 rokov. Jeho najväčším koníčkom je cestovanie a golf. Rád číta historické, 

filozofické a vedecké publikácie. 
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O LG Electronics CZ 

Firma LG je silnou kórejskou spoločnosťou, ktorá svojou viac než 50-ročnou tradíciou patrí medzi svetových lídrov 

a technologických inovátorov v spotrebnej elektronike, domácich spotrebičoch a mobilných komunikáciách. Regionálna pobočka 

LG Electronics CZ patrí na českom a slovenskom trhu medzi popredných hráčov v predaji spotrebnej elektroniky. Ponúkané portfólio 

LG na českom trhu je rozdelené do piatich kategórií: Spotrebná elektronika, Domáce spotrebiče, Klimatizačné jednotky, Mobilné 

telefóny a Informačné technológie. Česká pobočka LG Electronics bola založená v roku 2003, o dva roky neskôr pribudla kancelária 

v Bratislave. Zamestnáva viac ako 120 zamestnancov, pričom ročný obrat sa pohybuje v poriadku miliárd korún. V celej skupine 

LG pracuje viac ako 84 tisíc ľudí, v 112 prevádzkach, v 81 dcérskych spoločnostiach na celom svete. Produkty spoločnosti 

LG zaručujú vysokú kvalitu, inovatívnosť a osobitosť. V roku 2012 získala spoločnosť LG ocenenia asociácie EISA v dvoch 

kategóriách - Európsky SMART televízor LG 55LM960V a Najúspešnejší európsky displej LG 55EM970V. LG sa pravidelne 

zúčastňuje súťaží Red Dot Design Award (LG CINEMA 3D televízor LG LM9600, LG magický ovládač Magic Remote, LG Styler, 

chladničky s mrazničkou LG GB5240AVAZ), iF Design Award a Industrial Design Excellence Award (IDEA). Navyše bola 

spoločnosť LG v roku 2012 ocenená radom ocenení od nezávislého časopisu dTest (LG BH7420P a BH6320C, Smart TV LG 

42LS570S, blu-ray prehrávač LG BP620) 

 

V prípade záujmu o technické špecifikácie alebo o zápožičky produktov kontaktujte, prosím, našu novú PR agentúru Native 

PR: Radovan Švec, T: (+421) 917 445 739,  radovan.svec@nativepr.cz 

 

Ak chcete poznať trendy v oblasti spotrebnej elektroniky, analýzy a komentáre, neváhajte kontaktovať, prosím, tlačového 

hovorcu LG Electronics CZ: Martin Malý, T.: +420 234 094 663, M.: +420 731 471 724, E.: martin.maly@lge.com 

mailto:martin.maly@lge.com

