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LG SIGNATURE: KOMBINATION AF AVANCERET DESIGN OG 

TEKNOLOGI SKAL VINDE NYE MARKEDER  

 

LG Electronics har afholdt et eksklusivt lanceringsevenst i Norge, hvor der bl.a. var  

paneldebat og den danske designer Torsten Valeur gav en talk 
 

København, 26. juni, 2019 — LG Electronics udvider deres tilstæ devæ relse på det 

globale marked for premium home appliance produkter med SIGNATURE-serien, der 

nu har fået sin debut i de nordiske lande. For at fejre den nye linjes ankomst blev der 

afholdt et eksklusivt lanceringsevent, med besøg af lokale eksperter der delte ud af deres 

personlige og faglige perspektiver på LG SIGNATURE-produkterne. Udvalget af 

luksusapparater giver en overbevisende brugeroplevelser gennem avanceret teknologi, 

brugervenlige funktioner og fantastisk æ stetik. 

 

Lanceringseventet fremhæ vede et designgalleri ved navn The Art of Essence through 

Minimalism, der er skabt i partnerskab med den anerkendte italienske fotograf Delfino 

Sisto Legnani. I en serie af smukke billeder indfanger kunstneren den tidsløse elegance 

af LGs apparater i den smukke Monte Amiata lejlighed, som er et ikonisk 

boligkompleks beliggende i Gallaratese-distriktet i Milano. 

 

Den prisbelønnede fotograf, Delfino, er kendt for sine minimalistiske billeder. I sin 

forklarering af valg af lokaltion, sagde han: "Jeg ønskede at kombinere den formelle 

renhed af LG SIGNATURE-produkterne med de forenklede og absolutte former, ude af 

skala, med respekt for produkterne og Monte Amiata-komplekset, der er med til at skabe 

det perfekte motiv og fuldende det tidsløse billede". 

 

For at markere LG SIGNATUREs ankomst til de nordiske lande blev der afholdt et 

lanceringsevent i Oslo den 13. juni på Astrup Fearnley Museet – en af de største 

moderne kunstgallerier i Oslo. De mange gæ ster fik et første kig på de ekstraordinæ re 

LG SIGNATURE-produkter, der omfatter TV, køleskab, vaskemaskine, 

luftrensemaskine, tørretumbler, vinkæ lder og køle-/fryseskab. 
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Gæ sterne overvæ rede også en livlig debat om fordelene ved LG SIGNATURE-

produkterne. Paneldenbatten blev modereret af en af Norges mest anerkendte 

skuespillerinder, Pia Tjelta. All-Star-panelet omfattede den berømte svenske sanger og 

skuespillerinde, Pernilla Wahlgren og Flying Culinary Circus; et hold af fire top kokke 

bestående af Trond Svendgård, Hans Kristian Larsen, Tor Jørgen Kramprud Arnesen og 

Mathias Spieler Bugge. De kulinariske eksperter afslørede, hvordan LG SIGNATURE-

apparaterne hjæ lper dem til nemt at forberede læ kre måltider og lave underholdende 

madlavningsdemonstrationer. 

 

Torsten Valeur, der er en yderst respekteret dansk designer og designrådgiver for LG 

SIGNATURE home appliances, introducerede brandets designfilisofi og fremhæ vede 

dets tilbageholdte, minimalistiske æ stetik.  

 

"Vi er meget begejstrede for at dele det fortrinlige design og den avancerede teknologi i 

LG SIGNATURE med nye målgrupper," siger Ian Kim, VP for LGs brand management 

division, "Vi er stæ rkt engagerede i at udvide vores premium home appliance forretning 

og give forbrugere over hele verden de bedste livsstils løsninger". 

 

For at engagere et bredere publikum og fremvise den perfekte blanding af form og 

funktion, som brandet er kendt for, vil LG udvide sin nye digitale kampagne, Art 

inspires technology. Technology completes art. 
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Om LG SIGNATURE 

LG SIGNATURE er LG Electronics ultra-premium brand. Ved at forene det bedste af LG teknologi og design under 

et enkelt brand tilbyder LG SIGNATURE forbrugerne en samling, der kan prale af elegance og førsteklasses 

præ stationer. Sortimentet af LG SIGNATURE produkter omfatter InstaView Door-in-Door ™ køleskab, TWINWash 

™ vaskemaskine, luftrensning og prisvindende "wallpaper" OLED TV W. Alle LG SIGNATURE produkter har én 

ting til fæ lles: kompromisløs kvalitet og fokus på det væ sentlige. LG SIGNATURE produkter har vundet en ræ kke 

industrielle priser for teknologisk innovation og sofistikeret design, herunder 2017 CES Best of Innovation Award, iF 

Gold Award 2016, Red Dot Design Award 2016 og Engadget Best of CES Award 2019 til LG SIGNATURE OLED 

TV R. For Flere oplysninger om LG SIGNATURE, kan du besøge www.LGSIGNATURE.com 
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