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LG SIGNATURE ER ENDELIG KLAR FOR  

DET NORDISKE MARKEDET 
 

LG SIGNATURE kombinerer overlegent design og teknologi. Med ambassadør Pia 

Tjelta i spissen, holdt premiummerket eksklusivt lanseringsevent i Norge for å markere 

lanseringen av den nye produktserien. 

 

OSLO, 26. juni 2019 - LG SIGNATURE utvider sin tilstedevæ relse på det globale 

premium hvitevare-markedet og kommer med sin etterlengtede debut i Norden. For å 

feire LG SIGNATUREs inntreden i de nordiske landene ble det holdt et 

lanseringsarrangement på Astrup Fearnley Museet i Oslo den 13. juni. De over 200 

gjestene som deltok, fikk se den eksepsjonelle LG SIGNATURE TV-en i tillegg til et 

utvalg av andre eksklusive hvitevarer som kombi-kjøleskap, vaskemaskin, luftrenser, 

tørketrommel og vinskap. 

Lanseringsfesten bød på fotoutstillingen The Art of Essence through Minimalism ļaget i 

samarbeid med den prisvinnende italienske fotografen Delfino Sisto Legnani. I en serie 

flotte bilder, fanger fotografen den tidløse elegansen til produktene i den storslåtte 

Monte Amiata-villaen, et ikonisk boligkompleks som ligger i Gallaratese-distriktet i 

Milano. Delfino er kjent for sine minimalistiske bilder og forklarer sitt valg av lokasjon 

med følgende:  

– Jeg ønsket å kombinere den formelle renheten til LG SIGNATURE-produktene med 

de forenklede og absolutte former, med hensyn til selve produktene og Monte Amiata-

komplekset, sier han. 

Gjestene på arrangementet fikk også med seg en spennende samtale rundt fordelene 

med LG SIGNATURE-produktene, ledet an av skuespiller Pia Tjelta. Panelet bestod av 

den svenske sangeren og skuespilleren Pernilla Wahlgren og Flying Culinary Circus; et 

team med fire toppkokker bestående av Trond Svendgård, Hans Kristian Larsen, Tor 

Jørgen Kramprud Arnesen og Mathias Spieler Bugge. De kulinariske ekspertenee viste 

hvordan LG SIGNATURE hjelper dem med å enkelt preparere smakfulle måltider, noe 

de demonstrerte gjennom en underholdende matlagingsdemonstrasjon. 
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Den anerkjente danske industridesigneren Torsten Valeur har væ rt hoveddesigner på LG 

SIGNATURE. Han presenterte merkevarens designfilosofi og fremhevet den stilrene, 

minimalistiske estetikken. 

– Vi er veldig glade for å dele det uovertruffne designet og den avanserte teknologien til 

LG SIGNATURE med et nytt publikum. Vi har gjort en sterk forpliktelse for å utvide 

premiumsortimentet vårt og gi forbrukere over hele verden de beste løsningene som 

finnes på markedet til nå, sier Ian Kim, visepresident for LGs merkevareavdeling. 

Suksessen til LG SIGNATURE har fått både bransjefolks og forbrukernes 

oppmerksomhet og befester LGs posisjon i premiummarkedet. For å engasjere et 

bredere publikum og vise frem den perfekte kombinasjonen av form og funksjon, som 

LG er kjent for, vil de nå utvide sin digitale kampanje; Art inspires techology. 

Technology completes art. 

  

     ### 

 
Om LG SIGNATURE 

LG SIGNATURE er LG Electronics’ mest eksklusive premiummerke. Ved å forene det beste av LGs teknologi og 

design under en merkevare, tilbyr LG SIGNATURE forbrukerne en kolleksjon som oser diskrét eleganse og 

uovertruffen funksjonalitet. Utvalget av produktene i LG SIGNATURE inkluderer InstaView Door-in-Door™-

kjøleskap, TWINWash™-vaskemaskin, luftrenser og den prisvinnende “wallpaper”-TV-en OLED TV W. Alle 

produktene i LG SIGNATURE har én ting til felles: Kompromissløs kvalitet og et fokus på det essensielle. LG 

SIGNATURE-produktene har vunnet en rekke industripriser for teknologisk innovasjon og sofistikert design, 

inkludert 2017 CES Best of Innovation Award, iF Gold Award 2016, Red Dot Design Award 2016 og Engadget Best 

of CES Award 2019 for LG SIGNATURE OLED TV R. For mer informasjon om LG SIGNATURE, besøk 

www.LGSIGNATURE.com 

http://www.lgsignature.com/

