
 

 نتشر جسي إل جييفضلون الخبراء حول العالم 

 شخصيالمهني و ال على الصعيدين سيجنتشرمنتجات لماذا يثقون بمجموعة يكشفون  المحترفون

 

 2015منذ إطالقها في العام  سيجنتشر إل جيعقدت  --/ بي آر نيوزواير /  2018أكتوبر،  30سيؤول، 
. لطهياالكثير من المجاالت مثل األزياء والتصميم الداخلي و ا في مع خبراء معروفين عالمي  شراكات متعددة 

صانعي ا من عدد   تضم الماضي آب 14للمجتمع الراقي في سنغافورة يوم إل جي فعالية استضافت و 
 ةوالشخصيات المجتمعية البارز يين اإلعالممن ضيف مئة  أكثر منحضره ، و البارزين من حول العالماألذواق 

عرب أبهذه المناسبة و  .ها الفائقة الجمالميمامنتجات الشركة وتص الضوء على ريادةلتسليط ن يوالمهني
 إل جي من جميع أنحاء العالم عن تفضيلهم لمنتجاتالطهي المصممون والمهندسون المعماريون وخبراء 

من تشكيلة تتضو . ئهملعمال هاب التوصيةأو حين يريدون ، منفسهأل أجهزة منزليةحين يختارون  سيجنتشر
لتكون  وجهاز تنقية الهواء وغسالة وثالجة أوليد ازتلفالجودة والفخامة الفائقة إل جي سيجنتشر  منتجات

 .للمحترفين في جميع أنحاء العالمفضل العالمة التجارية األ
ديكور الضمن بسالسة ندمج يما يجعله الجدران ورق أشبه برائع بتصميم  أوليد سيجنتشر إل جي زاتلف يمتاز

ديزاين  مستوديو التصميا في ةالشريك سافيج، اأندريوتعمل . جميلة لهاإضافة ليشكل  ألي غرفة داخليال
، يةجمالي النواحتصميم داخلي متجانس وفعال دون التضحية بالر يعلى تطو الحائز على الجوائز، إنترفنشن 

يخفون  الديكور الداخليمصممو كان »وتقول  عمالئهالجميع  سيجنتشر إل جيأوليد من بتلفاز توصي وهي 
المهندس ل يقو و « .كجزء من الديكورهذا التلفاز  استخدمأستطيع أن ني ، لكناميمهم سابق افي تص زاالتلف

 يفالوظيفة والتصميم  التكامل بينرى الجمال في يالذي  يهادي طهرانالبارز المعماري والمصمم الداخلي 
 ،يالفن هتعبير مثالي تمام ا في ، قطعة من الورقأنه جد ا كبسيط ا الذي يبدو  ازالتلفهذا »ن إ، وحدة متكاملة

  «مع محيطه.طبيعي بتكامله الويجذبك  اجد   ةواضح تهصور و 

وقالت . وظائفلحسن تصميمها وما تقدمه من  سيجنتشر إل جيثالجة حول العالم ب الطهيأشاد خبراء و 
نوعة من أن تكون الثالجة المصعجبني ت» مدّونة الطعام والمذيعة التلفزيونية الحائزة على الجوائز، ليزلي تاي

ا. ياإلغالق على  محكمة التصنيع وتامةالفوالذ المقاوم للصدأ صلبة و  مل عالهواء للحفاظ على الطعام طازج 



الروائح  من تها الداخلية بالتخلصي الحفاظ على نظافئها الداخلي فهوا يردو ومروحتها لتقي هواء النلل هامرشح
 ىوأبد« مثل هذه ثالجة ذات أدراج واسعةب أحظ سابق االعميقة الواسعة. لم  هاتعجبني أدراجو  ،الكريهة

الذي يحافظ  سيجنتشر إل جيثالجة والمستقبلي ل الدقيقالتصميم إعجابه ب، يالمهندس المعماري هادي طهران
 دمج فيم معتملوح زجاجي فيها، وهي  إنستافيو الباب في الباب أشاد بميزةو . المطبخ أنيق ا وعصري اعلى 

تقدم مفهوم ا ورية ث. ويرى أنها ميزة سريعتين نقرتينحينما ينقر المستخدم عليه شفاف بابها يتحول إلى لوح 
ا.   جديد ا للمحافظة على الطعام طازج 

طالء لما تمتاز به من  ،مصممي األزياء العالميينبالرواج في أوساط  إل جي سيجنتشر ةغسالوتحظى 
ن حوضي غسيل منفصليغسل حمولتين منفصلتين من الغسيل في آن من خالل وقدرة على رائع، خارجي 
 أن، كالرا النسائيةلمالبس التجارية لعالمة لالمديرة اإلبداعية ل، بياتريس تان ترى. و  TWINWashووظيفة

 ال TWINWash ن وظيفةوتقول إ. في المحافظة على المالبس ىأهمية قصو  ذاتالعناية باألقمشة 
ا ت بل «فحسب غسيلالعلى توفير وقت  ساعدهات» تطلب عناية ها الحساسة التي تتبغسل أقمش»سمح لها أيض 

بسعادة غامرة  يهادي طهرانشعر المهندس المعماري ويمن الغسالة.  «منفصل حوض غسيلخاصة في 
ر الدوران ز عندما ضغطت على ا. تقريب   كاملة بال صوتالعملية »ل ويقو  العتماد الغسالة على نظام سنتروم

جد ا مريح ف سيجنتشر إل جي استخدام غسالةكاملة، أما غسيل الاهتزت غرفة ، القديمةتي غسالالسريع في 
 «المطبات.تالحظ حتى فال تقود سيارة فاخرة وكأنك 

 علىمظهره الجميل  عن فضال  ، على إبقاء الهواء نظيف ا ومنعش ا سيجنتشر إل جيالهواء نقي م قدرةوحازت 
 أطفالبعد أن أصبح لدي »دريا سافيج نوقالت أم. مصممين في جميع أنحاء العالأشهر الاإلشادة من 

 وأحب، ةصورة رائعتصفية الهواء بوهذا المنقي يعمل على  ،ُمنقي الهواءأصبحت أنظر بأهمية قصوى لعمل 
ا   «الواجهة الشفافة.لطف على هدوء و نساب بالذي يفيه رذار الماء نافذة عرض  فيه خصوص 

 
عن  وفىأ يتحدثون بتفاصيلمن مختلف بقاع العالم وهم  محترفينتستمع إلى الانقر على الروابط أدناه ل

 :سيجنتشر إل جيتشكيلة منتجات 
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/fabric-tan-beatrice-special-signature-lg-/video-http://prestigeonline.com/sg/videos-بياتريس تان: 

unwind/-work 

true-tay-leslie-dr-loving-/food-decor/-http://prestigeonline.com/sg/property-ليزلي تاي: 

man/-renaissance 

futuristisches-signature-magazin.de/unterhaltung/promotion/lg-https://www.gq-هادي طهرني: 

komfort-hightech-mit-wohnen 

 نتشرجسي إل جينبذة عن 

ل من خالل توحيد أفض، فإليكترونيكس إل جيالرقي من العالمة التجارية الفائقة هي نتشر جسي إل جي
 متازتشر للمستهلكين مجموعة نتجسي إل جي، تقدم مهاوتصامي تحت عالمة تجارية واحدة إل جي تقنيات

  ™InstaView Door-in-Doorنتشر حالي ا ثالجة جسي إل جيمنتجات تشكيلة شمل تاألناقة واألداء المميز. قمة ب
 إل جيكل منتجات تتضمن و الفائز بالجوائز.  8ز أوليد دبليو اتلفوجهاز تنقية هواء و  ™TWINWashوغسالة 

نتشر جيس إل جي: جودة ال هوادة فيها وتركيز على األساسيات. فازت منتجات ةمشترك ةاحدميزة و نتشر جسي
ترونيات لكمعرض اإلأفضل ابتكارات  جائزة منها والتصميم المتطور، قني بعدد من الجوائز لالبتكار الت

 .2016لعام ريد دوت ديزاين لوجائزة  2016عام لل أيف غولدوجائزة  2017لعام لاالستهالكية 
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