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TLAČOVÁ SPRÁVA 

LG rozšírila spoluprácu s Disney na veľtrhu "3D World" 

 

BRATISLAVA, 18. 4. 2012 - Spoločnosť LG Electronics (LG), ktorá je svetovým lídrom 

a technologickým inovátorom v 3D televízoroch, rozšírila spoluprácu v 3D zábave s filmovým 

štúdiom Walt Disney Company Korea. 

 

Spolupráca je ďalším krokom, ktorý spoločnosti vykonávajú na základe zmluvy z decembra 

minulého roka. Televízory LG CINEMA 3D Smart TV dostanú skvelý 3D obsah práve 

od spoločnosti Disney. Súčasne budú obe spoločnosti v tomto roku spolupracovať 

na marketingových aktivitách. 

 

"Na festivale LG CINEMA 3D World, ktorý prebiehal od 31. marca do 1. apríla, bol k videniu 

aj špeciálna »Disney Screen Room«. Tu bežala nekonečná slučka populárnych 3D filmov 

z produkcie Walt Disney, ako sú Toy Story 2, Cars 2 alebo Rapunzel, u nás známy pod názvom Na 

vlásku," hovorí Martin Malý, tlačový hovorca spoločnosti LG Electronics CZ. 

 

Akcia bola marketingovo previazaná na celý rad ďalších produktov. Návštevníci si mohli vyskúšať 

Microsoft Xbox 360, vrátane najnovších hier, ako sú Kinect Rush: A Disney Pixar Advanture. 

LG plánuje aj naďalej ukazovať 3D filmy z produkcie Disney na svojich televízoroch LG CINEMA 

3D. V najbližšej dobe to bude film Avengers, ktorý sa predstaví na konci apríla. 

 
 

V prípade záujmu o bližšie informácie, technické špecifikácie, komentáre k tovarom alebo záujmu 
o výpožičky produktov kontaktujte, prosím, našu PR agentúru LG-One: 
Radovan Švec       Senior Consultant +421 917 445 739  radovan.svec@lg-one.com 

 

O LG Electronics CZ 

Spoločnosť LG je silnou medzinárodnou spoločnosťou so sídlom v Kórei, 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 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 rádovo miliárdách korún. 

V celosvetovej 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 2011 získala spoločnosť LG ocenenia asociácie 
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EISA za "Najlepšie riešenie 3D domáceho kina" a "Najlepší prehrávač kombinovaný so systémom priestorového zvuku". LG sa 

pravidelne zúčastňuje súťaží reddot Design Award, iF Design Award a Industrial Design Excellence Award (IDEA). 
Tlačový hovorca LG Electronics CZ: 

 

Martin Malý 

T.: +420 234 094 663 

M.: +420 731 471 724 

E.: martin.maly@lge.com 
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