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O mister gadget ® by lop, área de divulgação e comunicação de novas tecnologia da lop consulting, junta-se
ao crítico de cinema Rui Tendinha na ação Movie & Tech by LG OLED TV para mostrarem que o cinema em
casa já pode ser uma realidade ao alcance dos consumidores portugueses.

É já no próximo dia 21 de julho, quinta-feira, pelas 18h30 que o fórum da Fnac Colombo será palco para uma
sessão preenchida pela magia da tecnologia. A protagonista será a LG OLED TV 4K. Graças à inovadora
tecnologia da LG, as cores profundas e vibrantes, a sensação de realidade e o contraste vão impressionar os
presentes e provar que está preparada para marcar uma revolução tecnológica.

Ao longo desta sessão, Rui Tendinha vai partilhar algum do seu conhecimento analisando e comentando
também trailers de filmes que vão estrear brevemente: seja na vertente técnica, seja na vertente de lazer.
Como habitué nas reviews de produtos e especialista em tecnologia, chega a vez do mister gadget entrar em
ação. Preparado para simplificar e demonstrar quão simples é ter o melhor do cinema na nossa própria casa,
o mister gadget vai analisar não só as características técnicas deste produto mas também de que forma o
mesmo se adapta às exigências dos seguidores da sétima arte.

A este momento vão ainda juntar-se algumas surpresas do showbizz nacional, bem como jornalistas,
bloggers da atualidade e representantes da marca LG. A cobertura desta ação fica assegurada pelo mister
gadget, para que posteriormente todos possam fazer parte desta sessão tecnológica.

Sobre o autor
A EDC (Executive Decisions Communication) é uma empresa de comunicação e
marketing out-of-the-box que lhe oferece serviços integrados para todas as áreas
de promoção da sua empresa. A empresa fornece serviços completos nas áreas
de Assessoria de Imprensa, Assessoria de Marketing e de eventos, Design Gráfico
e Web design e Telemarketing de uma forma conjunta, permitindo-lhe ter uma
linha condutora e estratégica que se torna um poderoso aliado das empresas.
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