Innovation for
a better business

DUURZAME TOTAALOPLOSSING VOOR
OPTIMAAL COMFORT
met de zakelijke oplossingen van LG

signage • video wall • outdoor displays • hotel tv • klimaat • led lighting • solar

Solar

Duurzaamheid
LG is koploper op het gebied van duurzame energie.
Alle zakelijke oplossingen zijn ontworpen om een
maximale impact te realiseren en daarnaast zo
milieuvriendelijk als mogelijk.
Duurzaamheid is een speerpunt in het beleid van LG.
Zo is LG verkozen tot beste productleverancier van het
jaar tijdens de Big Projects and BGreen Awards in Dubai.
“De Big Project and BGreen Awards worden toegekend
aan best practices op het gebied van maatschappelijk
verantwoord ondernemen. LG ontving de onderscheiding
voor de prestaties van haar nieuwste VRF-klimaatsysteem.
Verder staat LG voor innovatie en klanttevredenheid.
Ons doel is een lange termijn relatie op te bouwen met
onze klanten. Daarvan kunt u profiteren.
Neemt u gerust contact met ons op om te bespreken wat
LG voor uw bedrijf kan betekenen.

LED

Projecten
Wij willen u een aantal van onze projecten niet onthouden:
Partner in Technology
De Amsterdamse concerthal Ziggo Dome heeft LG
gekozen als technology partner. Alles op het gebied van
akoestiek, zicht, innovatie, stijl en technologie is door
LG ontworpen en geplaatst. Zoals bijvoorbeeld twee
enorme social media walls, daarop zijn tweets te lezen
van artiesten en van andere bezoekers. Op verschillende
plaatsen in Ziggo Dome zijn LED-schermen geplaatst,
waarop onder meer de menukaart is te lezen en
commercials zijn te zien. Ziggo Dome bedient jaarlijks 1,2
miljoen concertgangers.
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Van der Valk
Niels Piscaer

LG Digital Signage

Wij wilden graag een
gebruiksvriendelijk Hotel TV
systeem waarbij wij de gast
kunnen voorzien van relevante
informatie en dat op ons reeds
bestaande COAX kabel netwerk
kon worden aangesloten.

LG Business Solutions
Er is geen vraag op het gebied van elektronica waarop LG
geen antwoord heeft. Wereldwijd zijn talloze bedrijven u
al voorgegaan. Zij profiteren dagelijks van de innovatieve
technieken van LG. Zij bieden hun klanten, bezoekers en
gasten het beste dat er is, om zo het maximale uit hun
bedrijf te halen en moeiteloos te voldoen aan de vraag
en de verwachtingen van de moderne consument.
Onze experts –van ontwerper tot engineer- beschikken
over geavanceerde kennis en de juiste mentaliteit om uw
bedrijf te laten functioneren zoals u dat voor ogen heeft.
Of het nu gaat om de perfecte klimaatcontrole, een
interactieve video-wall in full-HD, spectaculaire LEDverlichting, outdoor displays, televisies voor al uw
hotelkamers of zonnepanelen…LG is uw partner!
Wij denken niet vanuit één product.

Daarom is LG in staat totaaloplossingen te bieden
die het beste aansluiten bij wat u vraagt. Door complete
systemen uit één hand aan te bieden, kunnen wij alle
elementen maximaal op elkaar afstemmen.
Omdat wij u innovatieve, originele en betrouwbare
maatwerkoplossingen bieden, beschikken al onze 80.000
LG-medewerkers in de wereld over kennis van de laatste
trends en technieken die wij voor uw bedrijf inzetten. De
partners met wie wij samenwerken krijgen een jaarlijkse
training in ons LG-centrum in Amstelveen. Daardoor
kunnen wij waarmaken wat we beloven en weet u dat u
onze merkbelofte serieus kunt nemen.
LG heeft dé oplossing voor problemen die door snel
evoluerende technische eisen in de B2B markt ontstaan.

Partner in the latest trends
LG loopt al jaren voorop op het gebied van comfort,
design en energiebesparing. Voor alle markten worden
trends en nieuwe ontwikkelingen op de voet gevolgd.
Met deze kennis kan LG u altijd een oplossing op
maat bieden. Passend bij uw smaak en wensen en
bij úw marktsegment. LG steekt hotelkamers in een
modern jasje, voorziet o.a. winkels en bedrijfspanden
van de meest energiezuinige klimaatsystemen en geeft
horecagelegenheden, met bijvoorbeeld LED schermen,
een echte wow-factor. Met ons brede scala aan producten
bieden wij optimaal comfort en dit draagt bij aan de
tevredenheid van uw klant.
U ziet: wij begeven ons in allerlei branches,
ook in die van u!

Ziggo
Danny Damman
We willen dat de bezoekers altijd en overal op de
hoogte worden gehouden van relevante informatie,
zoals vertrektijden van de treinen, de menukaart
tot aan Tweets van artiesten. Dát is de toegevoegde
waarde van een beeldscherm boven een poster.

Hotel TV
Partner in Hospitality
Solutions
Green Key,
energiebesparing,
boeking beoordelingen,
comfort en design. Het
zijn actuele thema’s waar
een hotelier dagelijks mee
wordt geconfronteerd. LG Solutions
biedt voor deze elementen een passende
oplossing. LG is al jarenlang een toonaangevende
speler in de hotelbranche op het gebied van Hotel TV
oplossingen en klimaatsystemen. Dit jaar zijn meer
dan 6.500 hotelkamers uitgerust met Hotel TV en/of
klimaatoplossingen. Daarnaast is onze totaaloplossing
handig. Eén partij die verantwoordelijk is voor TV,
klimaat, Digital Signage en LED lights en dat maakt de
communicatie gemakkelijk. De Nederlandse gast is kritisch
en de hotelier moet aan deze verwachtingen voldoen. De
hotelgast wil meer luxe ervaren dan thuis en dat kunnen
wij bieden met onze totaaloplossing.

Video wall

Partner in Retail Solutions
LG werkt met een speciaal programma voor de
retailbranche met de focus op het leveren van
een duurzame totaaloplossing. “Wij verkeren in de
unieke positie dat wij een winkel bijna compleet kunnen
voorzien van de benodigde apparatuur,” vertelt LG’s Ferry
van der Heiden enthousiast. “In veel winkels leveren
wij naast het klimaatsysteem ook de LED-verlichting,
de videowalls en de TV’s. Deze apparatuur kunnen we
met elkaar combineren zodat de winkeleigenaar het
resultaat terugziet in een lagere energierekening en
in een winkel met optimaal comfort en shopbeleving.”
De klant komt in een winkel met een comfortabel en
uitgebalanceerd winkelklimaat, een winkel die bovendien
visueel aantrekkelijk is door de combinatie met de TV/
video-oplossingen en verlichtingsmogelijkheden van LG. In
zo’n winkel voelt de klant zich prettig.

DuCasque Hotel
Nicole de Jeu
Wij hebben gekozen voor de totaaloplossing
van LG. Al onze kamers zijn voorzien van
LG Hotel TV’s, LED verlichting en klimaat.
Voor ons was het grootste voordeel dat we
tijdens de bouw 1 aanspreekpunt hadden
voor al deze producten.

Bastion Hotel
Maik Willems
We waren op zoek naar een systeem waarbij wij onze
kamers van een comfortabel binnenklimaat konden
voorzien, zelfs bij buitentemperaturen van –10°. Nu
hebben we een comfortabel en energiezuinig systeem
waar gasten nog vele jaren van kunnen genieten.

Klimaat
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