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LG VALMIINA VALLOITTAMAAN UUSIA MARKKINOITA LG 

SIGNATURE -TUOTEPERHEELLÄ  
 

LG on järjestänyt SIGNATURE-lanseeraustilaisuuksia Japanissa ja Norjassa 

paneelikeskusteluiden ja paikallisten vaikuttajien avulla tavoittaakseen uusia 

markkinoita. 

 
Helsinki, 26. kesäkuuta 2019 – LG laajentaa asemaansa kodinkonemarkkinoilla ja tuo 

LG SIGNATURE -tuoteperheen Japaniin ja Pohjoismaihin ensimmäistä kertaa. Yhtiö on 

järjestänyt paikallisia lanseeraustilaisuuksia yhdessä paikallisten asiantijoiden kanssa, 

jotka ovat jakaneet kokemuksiaan LG SIGNATURE -tuotteista. Laadukkaissa 

kodinkoneissa yhdistyvät ensiluokkainen käyttäjäkokemus, käyttäjäystävällisyys ja 

estetiikka. 

 

Lanseeraustilaisuuksissa esiteltiin italialaisen valokuvaajan Delfino Siston kanssa 

yhteistyössä toteutettu The Art of Essence through Minimalism -galleria, joka esittelee 

tuotesarjan kodinkoneiden eleganssia Milanon Gallaratese -kaupunginosassa 

sijaitsevassa Monte Amiata -huoneistossa.  

 

Palkittu Delfino on tunnettu minimalistisesta tyylistään. Sijaintia hän perustelee 

seuraavasti: ”Halusin tuoda esiin LG SIGNATURE -tuotteiden puhtaan muotokielen sekä 

Monte Amiatan yksinkertaistetut ja absoluuttiset muodot yllättävässä mittakaavassa. 

Lopputuloksena ovat otokset, joissa rajattomuus kohtaa ajattomuuden.”  

 

Paikalliset asiantuntijat lanseerauksen tukena 

LG järjesti 13. kesäkuuta Pohjoismaiden lanseeraustilaisuuden Astrup Fearnley -

museossa, joka on yksi Oslon suurimmista nykytaiteen gallerioista. LG SIGNATURE 

TV, jääkaappi, pesukone, ilmanpuhdistin, kuivausrumpu, viinikaappi sekä 

jääkaappipakastin olivat nähtävillä tilaisuudessa, johon osallistui yli 200 kutsuvierasta. 

 

Tilaisuuden paneelikeskustelun moderoijana toimi eräs Norjan merkittävimmistä 

näyttelijöistä, Pia Tjelta. Lisäksi paneeliin osallistuivat ruotsalainen laulaja ja näyttelijä 

Pernilla Wahlgren, Flying Culinary Circus sekä huippukokit Tron Svendgård, Hans 
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Kristian Larsen, Tor Jørgen Kramprud Arnesen ja Mathias Spieler Bugge. Ruoka-

asiantuntijat demonstroivat LG SIGNATURE -sarjan käyttöä ruoanlaitossa herkullisin 

tuloksin.  

 

Minimalistista estetiikkaa 

Torsten Valeur, arvostettu tanskalainen teollinen muotoilija sekä LG SIGNATURE -

kodinkoneiden muotoiluneuvoja, osallistui sekä Oslon että Tokion tilaisuuksiin. Valeur 

esitteli tapahtumissa brändin muotoilufilosofiaa ja tälle ominaista hillityn minimalistista 

estetiikkaa. 

 

”Olemme äärimmäisen innoissamme voidessamme esitellä LG SIGNATURE -tuotteiden 

ainutlaatuista muotoilua ja edistynyttä teknologiaa uusille yleisöille”, totesi LG:n 

brändijohtaja Ian Kim. ”Panostamme voimakkaasti premium-kodinkoneiden 

liiketoiminta-alueemme laajentamiseen ja haluamme tarjota parhaita premium-

elämäntapaan soveltuvia tuotteita kuluttajille kaikkialla maailmassa.” 

 

LG SIGNATURE -tuoteperheen menestys on saanut huomota alan merkittäviltä 

toimijoilta ja kuluttajilta, mikä vahvistaa LG:n asemaa entisestään laadukkaiden 

tuotteiden valmistajana ympäri maailmaa. LG tavoitelee uusia asiakasryhmiä 

digitaalisella Art inspires Technology. Technology completes art. -kampanjalla, joka 

yhdistää muotoilun ja käytännöllisyyden täysin uudella tavalla. 


