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الفائقة  هاتقنياتو  هاتصميماتب LG SIGNATUREيلة كتش
 جديدة اأسواق   خل تد

 مؤثرة شخصيات ادة واسعة منإشبفي اليابان والنرويج متازة تنطلق العالمة التجارية الم
 

سوق األجهزة جح في الناجارية حضورها الت LG SIGNATURE عالمة توسع: 2019يونيو، ×× دبي، 

 العالمة التجارية صولو ب احتفال  و ول مرة في اليابان ودول الشمال األوروبي. إطالقها ألا، بي  عالمالممتازة  المنزلية

 ور رأيهمضللحمحليين الخبراء قدم فيها عدد من الإطالق حصرية  تيفعاليركة إل جي أقامت ش، سوقينين الهذإلى 

من األجهزة المتفوقة  موعةالمجهم بهذه أعربوا عن إعجاب، و LG SIGNATUREت منتجابوالمهنية  الشخصي

جميل مع تصميم  هاوظائفخدام سهولة استو  هاتقنياتمن خالل أحدث رائعة خدام استتجارب وما تقدمه من الفاخرة 

 لباب. يأخذ باأل

 

مع  أبدعته إل جي بالتعاون « ساطةالببالجوهر إبراز فن »عنوان فني ا يحمل  ااإلطالق معرض   يتفعاليتضمنت 

الصور الرائعة  من خالل تشكيلة منن وأبرز الفنا. نيانيدلفينو سيستو لي اإليطالي المشهورفي غراالفوتو ر المصو 

، جمالال مونتي أمياتا الساحرع في بيئة مجم  المنزلية  LG SIGNATUREأجهزة بها تندمج التي  الراقيةاألناقة 

 ميز يقع في حي جالراتيس في ميالنو.ع سكني موهو مجم  

 

ه أفكار ح أوضو مالية البسيطة، قيم الجصويره على الفي ت زركوي متعددة، جوائز حصل على ريهشمصور دلفينو و 

مع األشكال المبسطة والمطلقة  LG SIGNATURE منتجاتل الهادئالكالسيكي بين النقاء ن أجمع أأردت » فقال

 «ن.والمكاتبدو خارج الزمان حصول على لقطات لل مونتي أمياتاع بيئة مجم  في منتجات الب المحيطة
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، وهو في مركز طوكيو الوطني للفنون الجاري الشهر أوائل  بان فيفي اليا LG SIGNATURE إطالق حدثأقيم 

مل التي تششكيلة الت ث إطالقحدضر وحالمهندس المعماري الياباني األسطوري كيشو كوروكاوا.  صممه كزر م

ا  250أكثر من  ،الهواءمنقي و ثالجة وغسالة و تلفاز جهاز  آراء لحضور إلى تمع اواسمن كبار الشخصيات. شخص 

ا محلي  م بينهم نكا ،LG SIGNATUREة كيلبتش المبدعين ة منثل صيات من الشخ اواد  ر و وطاهي ا شهير ا ا خرج 

ا إعجابد، وأبؤثرةة المالياباني أسهل و نمط حياة أفضل ير قدرتها إلى توفدون تحفظ حوا دهم بها وموا جميع 

 .تخدمينللمس

 

ض معر  يونيو في 13في  هاث إطالق، أقيم حدإلى بلدان الشمال األوروبي LG SIGNATURE  بوصولاحتفال  و 

الحدث . وحضر أوسلو عاصمة النرويج األنيقة، أحد أكبر المعارض الفنية المعاصرة في يتستروب فيرنلي موسأ

منقي و غسالة و ثالجة و لفاز ز تجها المؤلفة منالمميزة شكيلة التواطلعوا بأنفسهم على مزايا ضيف  200أكثر من 

 .دة أفقيةمجمو  مالبس ةمجففو هواء 

 

الممثالت شهر أإحدى  ،يلتاجتبيا ، أدارته الجديدة عن مزايا التشكيلةتفاعلي حوار للحضور  خالل الحدث دموق

ا في النرويج ا من ا في الحوار ثينت مجموعة المتحدوشمل، األكثر نجاح  مثل ، ةالمشهور خصيات والشلنجوم عدد 

 طهاةأربعة كس المؤلف من سير ناري كوليوفريق الطهاة فالينج  ن فولجر بيرنيال  ةور شهالمسويدية الوالمغنية مثلة الم

 نوبي  وماثياس سبيلر بوغ. وتور يورن كرامبرود أرنيسن وهانس كريستيان لرسن  هم تروند سفيندجاردمشهورين 

هم وأتاحت ل هلةريقة سبطعداد وجبات لذيذة هم إلعمل في LG SIGNATUREأجهزة ساعدتهم كيفية خبراء الطهي 

 نتائج شهية.  معمسل  طهي برنامج تقديم 
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 LG SIGNATURE ألجهزةاألول ومستشار التصميم المرموق المصمم الصناعي الدنماركي  غتن فالو ورست شارك

لعالمة التجارية هذه اميم لالتص رؤيته ألفكار وفللضيوقدم في كل من أوسلو وطوكيو ق اإلطالي ثحد فيالمنزلية 

 طة.المبسجمالياتها  ضوء علىمسلط ا ال

 

 LG تشكيلة عرضل نشعر بحماس كبير» قسم إدارة العالمات التجارية في إل جيلرئيس ال، نائب وقال إيان كيم

SIGNATURE توسيع يررار كببإصسنتابع » وأضاف« .ر جديدو هجمم أماالمتقدمة  تهاتقنيفريد و التصميمها ب 

 «.حياتهمل أفضل حلولالعالم  حولمستهلكين الممتازة لنقدم للالمنزلية  انتأجهز اق وصول نط

 

على حد سواء ويعزز الصناعة والمستهلكين عجاب خبراء بإ LG SIGNATURE كيلةتشل يحظى النجاح المستمر

ج عملية قديم نماذتجمهور أوسع و ذاب لجتالشركة  تسعىو . حول العالم الممتازةالتجارية إل جي  عالمة صورة

قنية، تللملهم : الفن حملتها الرقمية الجديدة سيعتو وذلك ب، الشكل والوظيفةبين  -تشتهرما ك- ةمثاليصورة تجمع ب

 آفاق جديدة عالمي ا.إلى ، فنملة للمكوالتقنية 

# # # 

 شركة إل جي إلكترونيكس نبذة عن 

حول ومنشأة  مكتب ا 140موظفا  في  70000يها ويعمل لدقنية وصناعتها، البتكارات التمجال ي إحدى الشركات العالمية الرائدة ف إنكإل جي الكترونيكس 
وتتألف الشركة من أربع وحدات عمل هي "الترفيه المنزلي"،  ،دولر أمريكيمليار  54.4على مستوى العالم  2018عام إل جي في الالعالم. بلغت مبيعات 

"مكونات السيارات". شركة "إل جي" هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال إنتاج شاشات  ،نزلية وحلول الهواء""التصالت المتنقلة"، "األجهزة الم
 LG، ويشمل ذلك العالمة التجارية الراقية والغسالت والثالجات دوأجهزة التكييف والتبري النقالةالعرض التلفزيونية المسطحة وأجهزة الهواتف 
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