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»هوآوی« بعد از لیونل مسی سراغ بازیگران 
معروف هالیوودی رفته تا سوپراستارهای 
فیلم های تبلیغاتی  P9 و P9plus  باشند. 

برای همین هم ششم آوریل 2016 یكي از 
روزهاي مهم شركت هوآوي بود. هوآوی در 

این روز از دو گوشی P9  و P9plus با حضور 
هنری كاویل و اسكالت جوهانسون رونمایی 

كرد. هنري كاویل، بازیگر انگلیسي، در 
فیلم هاي »مردي از آهن« )2013( و »بتمن 

علیه سوپرمن« )2016( لباس جدید ترین 
سوپرمن هالیوودي را به تن كرده است. 
اسكارلت جوهانسن آمریكایي هم كه در 
سال هاي اخیر به دلیل بازي در مجموعه 
 ،)The Avengers( »فیلم های »اونجرز
بیشتر از گذشته به چشم سینمادوستان 

آمده است.
استفاده از این دو بازیگر به عنوان نماد 
تبلیغاتي گوشي جدید هوآوي یكي از 

تصمیم های خالقانه ي این شركت برای 
 P9 است. ظاهر P9 معرفي قابلیت هاي

تركیبي از استحكام و زیبایي است؛ درست 
مانند ویژگی های ظاهری هنري كاویل و 

اسكارلت جوهانسن. اندام ورزیده و صورت 
استخواني كاول، بهترین نماد براي بدنه ي 

تمام فلزي و كامال قابل اعتماد P9 و ظرافت 
زنانه و زیبایي اسكارلت جوهانسن هم تمهید 

خوبي براي اشاره به ویژگي هاي ظاهري 
چشم گیر این گوشي موبایل است.

مهم ترین ویژگی P9 دوربین هایی است 
كه روی آن طراحی شده است. عالوه بر 

دوربین سلفی دو دوربین هم در قاب 
پشتي گوشي قرار دارد. تفاوت اصلی این 
دو دوربین در این است كه یكی  از آن ها 

رنگی و دیگری تک رنگ عكاسی می كند 
تا P9 بتواند عكس هایی با كنتراست رنگ 
باال و جزییات زیاد بگیرد. برای همین هم 
در بیشتر عكس ها و ویدئوهای تبلیغاتی 

این محصول جدید هوآوي، هنری كاویل و 
اسكارلت جوهانسون در حال گرفتن عكس 
سلفی یا فرستادن عكس برای هم هستند. 
داستان ویدئوی تبلیغاتی كه با بازی این دو 

بازیگر ساخته شده هم روی این ویژگی تاكید 
می كند. در ویدئوی P9، جوهانسون و كاویل 

هر دو بازیگرهایی سر صحنه ی دو فیلم 
متفاوت هستند كه برای هم عكس هایی از 

برنامه ی روزانه و اتفاق هایی كه سر صحنه ی 
فیلم بردای می افتد می فرستند. 

هوآوي همیشه یكي از شركت هاي موبایل 
پیشتاز در استفاده از چهره هاي سرشناس 

براي معرفي محصوالتش بوده و در سال هاي 
اخیر از افراد سرشناسي مانند لیونل مسي 

براي گوشي Mate8 و شهریار منور )بازیگر 
 Honor4C پاكستاني( براي معرفي گوشي

استفاده كرده است.

اسکارلت جوهانسون و هنری کاویل

 دو ستاره ی ویدئوهای تبلیغاتی P9 هوآوی هستند  


