
LG SIGNATURE: celosvětové oslovení návrhářů interiérů a architektů 

Ovládnout umění podstaty a sofistikovanosti. To je jednoduchá, leč silná filozofie designu značky LG 

SIGNATURE, luxusní prémiové značky, která nově definuje koncept elegantního životního stylu. 

Značka LG SIGNATURE se spojila s předními návrháři interiérů, architekty a příbuznými odborníky 

sídlícími ve velkých městech v různých zemích, včetně Spojeného království, Německa a Austrálie, kde 

značka LG SIGNATURE zahájila svou činnost. Jejich využívání domácích produktů LG SIGNATURE se 

ideálně hodí do prostor metropolitního elegantního bydlení. 

Nejnovější zaměření kampaně je na interiér, tvorbu a design. Ale pro posílení poselství a filozofie této 

značky je nejdůležitější, jakým způsobem budou ovlivňující osoby zavádět produkty LG SIGNATURE do 

domácností. 

Značka LG SIGNATURE pomohla utvářet obytné prostory skupiny odborníků, aby jim pomohla dosáhnout 

většího úspěchu v jejich profesích a životech. Tito odborníci nabízejí živý pohled na to, jak výrobky této 

značky oživily jejich bytové prostory. 

Hadi Teherani z Německa, vlivný architekt, vyjádřil část filozofie značky, když řekl: „Dobrý design musí 

být z jedné strany funkční. Na druhou stranu byste se měl cítit pohodlně." Prokazuje to jeho využití 

produktů LG SIGNATURE v jeho rezidenci. Krajan Ashley Hicks, úžasný anglický interiérový návrhář, řekl: 

„Dům by měl vyjadřovat povahu svého majitele, odhalovat preference a fascinace a být příjemný a 

relaxační pro život a krásný na pohled," tedy tím, o co společnost LG SIGNATURE usiluje. 

Podobné názory sdíleli i další odborníci, kteří se účastnili této ambiciózní kampaně, zejména Darren 

Palmer, návrhář interiérů a televizní osobnost z Austrálie; Stefan Diez, průmyslový designér z Německa; 

Andrea Savage, partnerka a projektová ředitelka společnosti pro design interiérů v Singapuru; Daphne 

Teo, hlavní investiční ředitel ze Singapuru; Jason Pomeroy, eko architekt, akademik, autor a televizní 

osobnost ze Singapuru; a Khalid Shafar, návrhář interiérů ze Spojených arabských emirátů. 

Poselství a filozofie značka LG SIGNATURE uplatňují univerzální přitažlivost, jak můžeme vyčíst z názorů 

vlivných osob z pěti světových oblastí. Vysoká sofistikovanost a vkus jsou oceňovány bez ohledu na zemi, 

proto objevte nespočet způsobů, jak okusit vysoký životní standard nabízený značkou LG SIGNATURE. 

LG SIGNATURE  

LG SIGNATURE je první ultra prémiová značka společnosti LG Electronics. Spojením nejlepších 

technologií a designů LG pod jednou značkou LG SIGNATURE nabízí spotřebitelům kolekci, která se pyšní 

jemnou elegancí a špičkovým výkonem. Sortiment produktů LG SIGNATURE v současné době zahrnuje 

chladničku se systémem Door-in-Door, pračku TWINWash, speciální čističku vzduchu a oceněnou TV 

obrazovku OLED „W7". Všechny produkty značky LG SIGNATURE mají jedno společné: nekompromisní 

kvalitu a důraz na podstatu. Výrobky LG SIGNATURE získaly řadu ocenění za technologické inovace a 

sofistikovaný design, jako jsou: cena za nejlepší inovaci na výstavě CES 2017, zlatá cena iF Gold Award 

2016 a cena Red Dot Design 2016. 
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