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Firma LG Electronics Polska ogłosiła, iż Jakub Błaszczykowski, jeden z najlepszych graczy
polskiej reprezentacji oraz piłkarz włoskiej drużyny ACF Fiorentina, został Ambasadorem marki
LG oraz twarzą kampanii promocyjnej innowacyjnych klimatyzatorów LG.
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Jeden z najlepszych piłkarzy polskiej reprezentacji, „Piłkarz Roku” (według Plebiscytu Piłki
Nożnej), dwukrotny „Mistrz” niemieckiej Bundesligi, znakomity strzelec, który przez 4 lata
dowodził na pozycji kapitana polskiej reprezentacji – to tylko niektóre z sukcesów Kuby
Błaszczykowskiego – nowego Ambasadora LG. Przez wiele lat budował on swoją pozycję w
polskich i światowych rozgrywkach zdobywając dla Polski kilkanaście bramek w 66 meczach.
Nieustanie pracując nad swoją formą, dąży do mistrzostwa w swojej dyscyplinie.

  

Marka LG natomiast, znana na całym świecie ze swego dążenia do kreowania innowacyjnych
rozwiązań w elektronice, oferuje innowacyjne klimatyzatory z technologią Smart Inverter oraz
zaawansowane systemy klimatyzacji VRF, co pozwoli stworzyć zarówno mistrzowski klimat jak i
mistrzowskie emocje razem ze swym nowym Ambasadorem – Kubą Błaszczykowskim.
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LG jest marką, która nieustanne tworzy zaawansowane technologicznie rozwiązania i dąży do
doskonałości w swej dziedzinie. Uosobieniem tych wartości jest również Kuba Błaszczykowski,
który z równie wielką pasją i zaangażowaniem podchodzi do wyzwań stawianych przez
przeciwników na boisku jak i w życiu prywatnym.  

  

Zarówno piłkarz, jak i LG stale udoskonalają to, co mają najlepsze – Kuba grę z pasją i wielkim
zaangażowaniem, a LG swoje innowacje, które ułatwiają życie ludziom na całym świecie.

  

Tworzenie mistrzowskiego klimatu to specjalność LG w dziedzinie klimatyzacji. Podczas gdy
meczom naszej reprezentacji towarzyszyć będzie atmosfera gorącego dopingu, a emocje
sięgną zenitu, klimatyzatory LG błyskawicznie schłodzą kibiców rozpalonych sportowymi
zmaganiami.

  

„Od lat zapewniamy komfortowy klimat w polskich domach, licznych biurowcach, hotelach i
innych obiektach użyteczności publicznej, a tym razem wraz z Kubą - naszym Ambasadorem,
dzięki wydajnym i energooszczędnym systemom klimatyzacji, postaramy się stworzyć
prawdziwie mistrzowski klimat podczas święta futbolu” – mówi Jarosław Jóźwiak – Dyrektor
Działu Air Conditioning&Energy w LG Electronics Polska.

  

  

„Cieszę się z możliwości reprezentowania LG w Polsce, łączy nas ogromna pasja do tego co
robimy na co dzień. Razem tworzymy zgrany zespół, w którym ja dam z siebie wszystko, aby
dostarczyć ogromnych emocji na boisku, a LG zaprezentuje moje starania w doskonałym,
mistrzowskim klimacie, na mistrzowskich telewizorach” – mówi Kuba Błaszczykowski.
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    W trakcie współpracy z marką LG, Kuba Błaszczykowski staje się „twarzą” kampaniipromocyjnej i reklamowej innowacyjnych klimatyzatorów LG oraz nowych telewizorów LG 2016.Jako Ambasador marki, będzie m.in. uczestniczył w wybranych wydarzeniach LG, a jegowizerunek stanie się nieodłączną częścią nadchodzących kampanii oraz komunikacjimarketingowej. Kontrakt o wzajemnej współpracy między partnerami został zawarty na rok.    

  Pierwszą akcją promocyjną prowadzoną w ramach nowej kampanii reklamowej LG jest konkursdla uczestników programu lojalnościowego Liga Graczy.Od 26 kwietnia ruszyła nowa promocja ‘Wygraj bilety na mecz we Francji’, w której nagrodągłówną są dwa dwuosobowe wyjazdy na mecz polskiej reprezentacji we Francji. Mecz odbędziesię 16 czerwca z reprezentacją Niemiec. Promocja jest skierowana do aktualnych oraz nowychuczestników programu i będzie trwała do końca maja. Szczegóły promocji znajdują się wregulaminie akcji dostępnym dla zalogowanych użytkowników programu.Program Liga Graczy prowadzony przez platformę www.ligagraczy.lge.pl przeznaczony jestdla instalatorów, dokonujących zakupów produktów LG u autoryzowanych dystrybutorów.Program dodatkowo nagradza najaktywniejszych uczestników poprzez liczne dodatkowe akcjepromocyjne.      
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    O firmie LG Electronics, Inc.Firma LG Electronics Inc. jest jednym z głównych światowych producentów oferującychinnowacyjne technologie w dziedzinie elektroniki użytkowej, urządzeń mobilnych oraz sprzętuAGD. LG zatrudnia 77 000 osób w 125 oddziałach na całym świecie. W roku 2015 globalnasprzedaż firmy osiągnęła wartość 48,8 miliarda USD. Działalność LG Electronics obejmujecztery działy: Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance & Air Solutionoraz Vehicle Components. LG jest jednym z największych na świecie producentów płaskichtelewizorów, urządzeń mobilnych, klimatyzatorów, pralek oraz lodówek. W roku 2016 firmaotrzymała tytuł ENERGY STAR® Partner of the Year. Więcej informacji pod adresemwww.lg.com oraz www.lge.pl .    LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company  LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company jest światowym liderem w dziedziniesprzętu AGD, klimatyzacji oraz systemów VRF. Firma tworzy kompleksowe rozwiązania dladomu na podstawie wiodących technologii w branży. LG stawia sobie za cel ułatwianie życiakonsumentów na całym świecie, dostarczając doskonale zaprojektowane produkty w tymlodówki, pralki, zmywarki, urządzenia kuchenne, odkurzacze, sprzęt do zabudowy,klimatyzatory, oczyszczacze powietrza i osuszacze. Wszystkie te produkty zapewniają większąwygodę, doskonałą wydajność, duże oszczędności oraz korzyści zdrowotne. Więcej informacjint. produktów LG dostępne na stronie www.LG.com   oraz www.lge.pl .      Rozwiązania klimatyzacyjne LGUrządzenia klimatyzacyjne LG dedykowane są dla rozwiązań indywidualnych orazkomercyjnych. Flagowe klimatyzatory pokojowe to zaawansowane technologicznie modele seriiARTCOOL, Standard Plus, oraz nowo wprowadzone modele Deluxe – wszystkie linii SmartInverter. Portfolio produktowe LG obejmuje także szeroką gamę klimatyzatorów komercyjnych –kasetonowe, kanałowe wysokiego oraz niskiego sprężu, przypodłogowo-sufitowe ipodstropowe. Różnorodność dostępnych jednostek wewnętrz-nych i zewnętrznych pozwala naponad 2000 kombinacji, tym samym dając możliwość zapewnienia klimatyzacji w każdymwnętrzu. Rozwiązaniem dla obiektów wielko kubaturowych są systemy klimatyzacji Multi V,które udoskonalone o szereg innowacji są jednym z najlepszych urządzeń typu VRF na świecie.    
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