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معرفي گوشي G5 ال جي در نمایشگاه MWC 2016 هم زمان 
شد با رونمایي از یكي از قابليت هاي غيرمنتظره ی این گوشي 
كه روي تمام امكاناتش سایه انداخت و به مهم ترین برگ 
برنده اش تبدیل شد. گوشي ال جي G5 یك درگاه جادویي 
دارد كه ماژول هاي مختلفي مي تواند روي آن سوار شود و به 
گوشي قابليت هاي جدیدي اضافه كند. مثال با سواركردن 
ماژول Cam Plus  مي توان كارایي دوربين را چند برابر كرد و 
با ماژول Hi-Fi Plus و آمپلي فایر داخلي اش صداي 24 بيتي 
از گوشي شنيد.

جيسون استاتهام، ستاره ي سرشناس فيلم هاي اكشن، 
در تيزر تبليغاتي پرهزینه و جذاب G5 ال جي بازی كرده 
است. این تيزر روي قابليت های این  درگاه جادویي انگشت 
گذاشته و با استفاده از جلوه هاي ویژه  جذابيت هاي استفاده از 
ماژول های مختلف را نشان داده است. 
در این تيزر جيسون استاتهام با استفاده از ماژول هاي 
مخلتفي كه روي گوشي ال جي G5 سوار مي  شود به 
شخصيت های مختلفي درمي آید. یكی از چهره  هایی كه در 
این ویدئوی تبليغاتی می بينيم كامال شبيه چهره ي هميشگي  
جيسون استاتهام است؛ موتورسواري جدي و مصمم كه 
گاو صندق بانكی را خالی كرده و حاال پا به فرار گذاشته 
است. كودكي سوار بر كالسكه، جنگنده اي سوار بر گاوهاي 
خشمگين، رقصنده اي با ظاهر پر زرق و برق، زني با موهاي 
آرایش شده، آدمی  عصبی در مترو و گارسون خراب كاری 
در یك رستوران از دیگر چهره هاي استاتهام در این ویدئوی 
چند ثانيه اي است. 
قبل از جيسون استاتهام، جوزف گوردون لویت )نامزد جایزه ی 
گلدن گلوب برای بازی در فيلم »۵۰۰ روز از تابستان«( و 
ليام نيسون بازیگر شناخته شده ی امریكایی هم در ویدئوهای 
تبليغاتی گوشی های موبایل شركت ال جی بازی كرده اند. 

جیسون استاتهام

 بازیگر ویدئوی تبلیغاتی 

پرهزینه ی گوشی G5 ال جي
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