
 2019في أسبوع ميلنو للتصميم الفني  مذهًل  افنيً  نصًباتقدم  سيغنتشر إل جي

 مدهشعمل فني عبر و  النقاد الفنييننقاشات تسليط الضوء على التصميم الفريد للعالمة التجارية الفاخرة في 

 

ميالنو  في أسبوعأقامت إل جي معرًضا   --/ بي آر نيوزواير /  2019أبريل،  22  ،ل، كوريا الجنوبيةو س
الراقي األسلوب  وتبرز، التجارية سيغنتشر إل جيلتسلط الضوء على عالمة   2019للتصميم الفني 

في وبهذه المناسبة أطلقت إل جي ألول مرة  .شركةالمنتجات المبتكرة من تشكيلة هذه الل ةالمتقدم ائفوالوظ
اسم  هعلي تفني مذهل أطلقوقدمته ضمن نصب  (65R9 الطرازأوليد آر ) سيغنتشر إل جي ازأوروبا تلف

  مزاياه العديدة وإمكانية تغيير مقاسه.معرض بالعلى إعجاب زائري  فاستحوذ« مساحةإعادة تعريف ال»

الشهيرة للهندسة البريطانية بارتنرز ر+فوست بالتعاون مع شركةالمكون من طابقين  النصب الفني طور
إل الراقية لعالمة المتطورة واألناقة  قنيةالذي ال مثيل له من التالمزيج  أبرزف، المعمارية والتصميم الصناعي

ليمنح زوار في العالم، لّلف ز قابل احول أول تلفذلك النصب الفني وتمحور . التجارية جي سيغنتشر
تجربة بصرية وسمعية ليولد الصورة والضوء والصوت  بينيجمع و ، مفاهيم جديدة للتكامل المكانيالمعرض 
طاولة األثاث الحديث: أيقونة مع  65R9 قدمت إل جي التلفاز، أيًضا أسبوع التصميمفي إطار و ساحرة. 

، 1977عام الفي  كاسينا ، التي صممها في األصلماريو بيلينيالبسيليكا، من تصميم المصمم األسطوري 
 .الفريد ز أوليد آراتلف  الستيعاب سيغنتشر إل جيو ا على يدي بيليني وتحديثهطاولة تصميم الوأعيد 

األنيقة والمبسطة في أجواء  سيغنتشر إل جي المعرض للزائرين مشاهدة المجموعة الكاملة من منتجاتوأتاح 
، والتي سيغنتشرأحدث منتجاتها األخرى من عالمة  إل جيعرضت الراقي  أوليد تلفازإضافة إلى رائعة. و 
  .تنقية الهواء جهازوغسالة مالبس و  ةثالج شملت

 

، ستيفان ديز وهادي طهران إل جيناقشت لجنة مؤلفة من سفيري العالمة التجارية ، باإلضافة إلى ذلك
في هذا  سيغنتشر إل جي مفهوم التصميم الداخلي وتأثير عريفت التقنيةكيف تعيد ، إل جي ن منو وممثل

 فاشن ديزاين ديغري بوليتيكنيكو ميالنو.  ةمدير ، بالمعلومات ألبا كابيليري الغني الحديث  تأدار و التحول. 



 .تكن متصورة قباًل روابط لم  مفتاح إلنشاء االبتكار» المصمم الصناعي المشهور عالمياً ، وقال ستيفان دييز
جماليات ب مساحةأي  تعزز أناقةبل ، تتجاوز مجرد الوظائف اتبتكار بأنها ا سيغنتشر إل جي منتجاتوتمتاز 

  «ة.فائقة الجودة وتربط الناس ببيئتهم بطرق جديد

الشكل  نركز على األساسيات ويشمل ذلك» الجوائزالمهندس المعماري الحائز على ، وأضاف هادي طهراني
إل عالمة  شيء إلى ما هو ضروري فقط أمر أساسي للتصميم الجيد. تنجحتصميم إن إعادة ا. معً  والوظيفة

  «ة.حًقا في تحقيق أقصى قدر من سهولة االستخدام والراحة اليومي سيغنتشر جي

رئيس مختبر  . وقال ووكيونغ تشانغ،سيغنتشر ل جيعن رؤيتهم إلفي اللجنة أيًضا  إل جي ممثلووتحدث 
، من خالل التصميم البسيط وسهولة االستخدام» إلكترونيكس إل جيالتكييف في تصميم األجهزة المنزلية و 

 «ا.غرفة وأنماط حياتنالمنتجاتنا بسالسة مع ديكور  دمج يمكن

ينصب تركيزنا على » إليكترونكس إل جيفي  رئيس مختبر تصميم الترفيه المنزلي، و جوغ غأشار سونو 
 إل جي تتجسد هذه المهمة في تلفازي. للدخول في عصر جديد من التكامل المكان قنيةاستخدام التصميم والت

تتكامل القاعدة و ، لتبقى الغرفة رحبة جًدا عند عدم استخدامها نحيفةز الاتختفي شاشة التلف .أوليد آر سيغنتشر
 «ا.مع محيطه بسهولة نحيفةال

عالمًيا مشهورة وهي عالمة تجارية فاخرة ، مجدًدا الفنيصميم ميالنو للتفي أسبوع  سيغنتشر إل جي تشارك
 .تصميم األجهزة المنزلية االرتقاء بمعاييروتواصل إعادة تشكيل السوق و 

 سيغنتشر إل جينبذة عن 

إليكترونيكس. من خالل الجمع بين أفضل  إل جيهي العالمة التجارية الفائقة الرقي من  سيغنتشر إل جي
للمستهلكين مجموعة تتميز  سيغنتشر إل جيتحت عالمة تجارية واحدة، تقدم  إل جيتقنيات وتصاميم 

-InstaView Doorحالًيا ثالجة  سيغنتشر إل جيباألناقة الرقيقة واألداء المتميز. يشمل نطاق منتجات 
in-Door™   وغسالةTWINWash™ وجهاز تنقية الهواء، وتلفزيون وولبيبر أوليد دبليو. تتضمن كل ،

ميزة واحدة مشتركة: جودة ال هوادة فيها وتركيز على األساسيات. فازت منتجات  سيغنتشر إل جيمنتجات 
تطور، بما في ذلك جائزة  بعدد من الجوائز الصناعية لالبتكار التكنولوجي والتصميم الم سيغنتشر إل جي

وجائزة ريد دوت ديزاين للعام  2016وجائزة أيف غولد للعام  2017أفضل االبتكارات سي إي أس للعام 



 إل جيعلى تلفزيون أوليد آر من  2019وجائزة إنغاجيت األفضل لمعرض المنتجات اإللكترونية  2016
 .سيغنتشر

 


