
 
ה"אמפייר סטייט בילדינג" מעניק מתנה לעיר ניו יורק ולעולם, עם מופע תיאורת הלד "מגדל האורות" 

 .הראשון מסוגו, בהשתתפות אלישיה קיז

הבניין המפורסם בעולם חונך פרוייקט חדש, מערכת תיאורת לד חדשנית המיוצרת על ידי "פיליפ קולור  -
תחנת הרדיו של ניו יורק "קליר צ'אנל" ללהיטים של אלישיה קינטיקס", המסונכרנת בשידור חי באמצעות 

 .קיז

הלילה, הבניין המפורסם בעולם, "אמפייר סטייט בילדינג",  --בנובמבר/כתב העת המקוון פי.אר/  62-ניו יורק, ה
פעמים בפרסי הגראמי, אלישיה קיז, יעניק  41בשיתוף עם "קליר צ'אנל" בידור ומדיה ועם הזמרת שזכתה 

לעיר ניו יורק ולעולם. בבניין יוצג מופע תיאורת הלד הראשון בעולם, המשתמש בתיאורת לד מיוחדת  מתנה
מסוגה. מופע זה הוא ההשקה הרשמית של מערכת תיאורת לד חדשה ופורצת דרך, שפותחה על ידי החברה 

"פיליפ קולור קינטיקס -הנחשבת ביותר בעולם לתיאורת לד ". 

ה הקשורים לכתבה זו, אנא הכנסו לכדי לצפות בקטעי מוליטמדי - http://www.multivu.com/mnr/59258-
empire-state-building-first-ever-led-tower-light-show 

לישיה קיז תעזור להתחיל את מופע האורות, על ידי פתיחת המופע בשעה תשע בערב )שעון החוף המזרחי(, א
; הלן 401די ג'יי קלו, פאוור  ;Z100 ,בשידור חי בסטודיו של תחנת הרדיו "קליר צ'אנל" יחד עם אלביס דוראן

403.1לייט אפ.אם; וקובי,  402.1ליטל,   KTU. המופע יסונכרן בשידור חי לשני להיטים של אלישיה קיז- 
מאלבומה החדש "גירל און פייר", ואחריו הלהיט "אמפייר סטייט אוף מיינד". תושבי ניו יורק, וכל  הסינגל

הנמצאים באיזור שיש להם תצפית על ה"אמפייר סטייט בילדינג", יכולים להדליק את אחת מארבע תחנות 
פע תחנות הרדיו ישדרו בזמן המו -לייט אפ.אם 402-ו 401פאוור  ,Z100, 103.5 KTU :"הרדיו של "קליר צ'אנל

מוסיקה המלווה את מופע התיאורה ומסונכרנת לו. תוכלו לראות את מופע התיאורה החל משעה עשר בערב 
לנומבמבר, גם ב 61-ביום חמישי ה -iHeartRadio.com,  אתר הבית של שירות הרדיו הדיגטלי של "קליר

 ."צ'אנל

יפ קולור קינטיקס" היא יחודית לבניין ה"אמפייר מערכת התיאורה הדינמית "סטייט אוף דה ארט" של "פיל
מיליון צבעים,  42סטייט בילדינג" והיא מאפשרת יכולות תיאורה מותאמות אישית מתוך פלטה של יותר מ

בקומבינציות בלתי נגמרות יחד עם אפקטים שלא היו אפשריים בעבר כגון: תנועות גליות, פיידים צולבים, 
ורה שוטפת, אורות מהבהבים ותיאורה מתפרצת. בנוסף לשליטה טובה יותר נצנוצים, תיאורה רודפת, תיא

ולניהול טוב יותר של התיאורה, המערכת הממוחשבת תספק תיאורה מעולה ורמות חיוניות בזמן אמת, שלא 
 .כמו מערכות תיאורה מלאכותית קודמות

" של העיר ניו יורק. אנחנו משתמשים  ה'אמפייר סטייט בילדינג' היא האייקון הבינלאומי של קו השמיים תיאורת
בתיאורת הבניין כדי להתחבר עם ארגונים, ארגוני צדקה ואירועים מסביב לעולם," אלה הם דבריו של אנטוני 

אי.מלקין, נשיאה של "מלקין הולדינגס" אשר מפקחת על ה"אמפייר סטייט בילדינג". "תיאורת הלד החדשה של 
ן הקיץ וכוונה לאותם צבעים ולאותה עוצמה של התיאורה הזוהרת אותה 'פיליפ קולור קינטיקס' הותקנה בזמ

היא החליפה. הלילה, הטווח השלם והעוצמה של התיאורה שלנו יקבלו חיים וישנו לתמיד את שמי ניו יורק. 
רצינו לחגוג יחד עם העיר ניו יורק והקהל הבינלאומי שלנו, ולהוקיר להם תודה, באמצעות מופע אורות עם 

וגרפיה מיוחדת. אני ממש שמח לחגוג יחד עם תושבי ניו יורק ולהוקיר להם תודה. גם אלישיה קיזכוריא , Z100, 
103.5 KTU,  מופע תיאורה מיוחד -לייט אפ.אם משתתפים הלילה במתנה שלנו לניו יורק 402.1-ו 401פאוור ." 

פשרי בניו יורק, וכל החלומות שיכולים אלישיה קיז: "בניין ה'אמפייר סטייט בילדינג' היווה תמיד סמל של מה שא
להתגשם בעיר זו, שלעולם אינה ישנה אני ממש מתרגשת לחשוף את תיאורת המגדל החדשה אשר הולכת 

להאיר את העיר למטה כפי שלא היתה מוארת לעולם, העיר תנצוץ ותבריק ותהווה השראה. כניו יורקרית גאה, 
ה שלהזהו כבוד בשבילי להיות חלק קטן מההיסטורי ." 

אלישיה קיז תופיע גם  ,גירל און פייר ,כדי להעניק את המתנה לעיר ניו יורק, ולחגוג את השקת אלבומה החמישי
לנובמבר. הופעתה המיוחדת תהיה 61-ביום שלישי ה

 
 "PC Richard and Son" של iHeartRadio בתיאטרון

בטרייבקה, בה היא תופיע מול המתנדבים שעבדו ללא מנוחה כדי לשקם את האיזור הנפגע, ומול היחידים 
לנובמבר ב 61-יהיה זמין ב גירל און פייר .שנפגעו מההוריקן סנדי -"RCA Records". 

  "על ה"אמפייר סטייט בילדינג
יר מנהטן. ה"אמפייר סטייט בילדינג" פיט )מהבסיס ועד לאנטנה( מעל לב הע 4,111הבניין מתנשא בגובה של 

הוא בניין המשרדים המפורסם בעולם. עם ההשקעה החדשה על התשתית, איזורים ציבוריים ומתקני נוחות, 
ה"אמפייר סטייט בילדינג" מושך אליו דיירים מהשורה הראשונה מתחומים שונים של תעשיות מכל העולם. 

ל הטלוויזיות ותחנות הרדיו אפ.אם העיקריות בשוק העירוני של טכנולוגית השידור של גורד השחקים תומכת בכ
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ניו יורק. ה"אמפייר סטייט בילדינג" הוכרז כ"הבניין החביב על אמריקה" בסקר שנערך על ידי מכון הארכיטקטים 
האמריקאי. מצפה הכוכבים של ה"אמפייר סטייט בלידינג" הוא אחת מהאטרקציות החביבות ביותר בעולם והוא 

הראשון של כל תייר באיזור. למידע נוסף על בניין ה"אמפייר סטייט בילדינג", אנא בקרו באתרי היעד 
 ,www.esbnyc.com,http://www.facebook.com/empirestatebuilding :האינטרנט

 .EmpireStateBldg@ או

  "על "רויאל פיליפס אלקטרוניקס
הינה חברה המתמחה בבריאות וברווחה,  (NYSE: PHG, AEX: PHI) רויאל פיליפס אלקטרוניקס של הולנד"

ותה החברה המובילה אשר מתמקדת בשיפור החיים של אנשים על ידי המצאות וחידושים משמעותיים. בהי
בעולם לבריאות, אורח חיים ותיאורה, "פיליפס" מכניסה לשימוש טכנולוגיות ועיצובים המתמקדים בצרכי הצרכן, 

ומבוססים על הכרה בצרכי הצרכן הבסיסיים והבטחה ל"חוש ופשטות". משרדה הראשי של פיליפס נמצא 
מדינות ברחבי  400-קודות שירות ומכירה ביותר מעובדים. ל"פיליפס" נ 466,000בהולנד, והיא מעסיקה בערך 

, החברה מסתמנת כהחברה המובילה בשוק לטיפול לב, 6044ביליון יורו בשנת  66.2העולם. עם מכירות של 
טיפול אקוטי, טיפול ביתי, פתרונות תיאורה חסכוניים בחשמל ועזרי תיאורה חדשים, בנוסף למוצרים הקשורים 

ם להעצמה והנאה אישית. בנוסף לכך, החברה היא אחת החברות המובילות בייצור לאורח חיים נכון המיועדי
מוצרי גילוח וטיפוח לגבר, מוצרי בידור ניידים, ומוצרי בריאות הפה. כדי להתעדכן בחדשות הקשורות ל"פיליפס" 

 .www.philips.com/newscenter אנא בקרו באתר האינטרנט

  על "קליר צ'אנל" מדיה ובידור
מיליון מאזינים בחודש בארה"ב, ל"קליר צ'אנל" מדיה ובידור יש את היכולת להגיע ליותר מאזינים מכל  632עם 

תחנות  010ערים באמצעות  410תחנת רדיו או טלוויזיה אחרת בארה"ב. "קליר צ'אנל" מדיה ובידור משרתת 
משדרת בתחנות איי.אם ואפ.אם, בערוצירדיו שבבעלותה. החברה   HD דיגיטלי, בלווין Sirius/XM,  באינטרנט

-ובאתרי האינטרנט של תחנות הרדיו של החברה, באפליקצייה לסלולרי ול iHeartRadio.com באתר הבית
iPad של iHeartRadio, של טום טום, גרמין ועוד והיא נמצאת בשימוש דרך מערכת הניווט . 

החברה מתמחה בשידור ברדיו, שירותים ומוצרים לרשת ולסללורי, הופעות חיות ואירועים, הפצה דרך הרשת, 
"סי.סי מדיה הולדינגס" בע"מ -שירותי מחקר מוסיקלי ובהצגת מדיה פרטית. "קליר צ'אנל" מדיה ובידור שייכת ל  

(OTCBB: CCMO), ה בעולם. תוכלו למצוא מידע נוסף על החברה בחברת מדיה ובידור מוביל -
clearchannel.com, clearchanneloutdoor.com ו- ccmediaholdings.com. 

וקעשו לנו "לייק" בפייסב  facebook.com/iHeartRadio.  
 .twitter.com/iHeartRadio עקבו אחרינו בטוויטר

  "יחסים ציבוריים אדלמן" :ליצירת קשר לגבי המדיה
4-646-611-3130דניאל הרננדז, +   

daniel.hernandez@edelman.com 
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