
 AirMax 1تبلیغ جالب نایکی در ژاپن برای کفش 

 یمکس معرف ریدر آستانه روز ا( Shinjuku)نجوکویرا در ش یسه بعد لبوردیب کینا

 نجوکویرا در منطقه ش یبزرگ لبوردیب کیمکس، نا ریشدن به روز ا کیبا نزد کرد.

 یو کاربران رسانه ها یکه توجه مردم محل یسه بعد یفعال ساز کیبا  ویتوک

 را به خود جلب کرده است، تصاحب کرده است. یاجتماع

 کینا یجعبه کفش کتان یو دارا شداجرا  2022مارس  27تا  21از  نیکمپ نیا

 یهااز سبک یاریو بس شودیاست، که باز م صیاست که فوراً قابل تشخ ینارنج

Air Max ایده ی حال به  نیو در ع دهدیمختلف نشان م یهارا در رنگ

 .کندیمنیز بخش پشت هر کفش اشاره الهام

مارس را با جشن گرفتن همه  26در سرتاسر جهان روز  های، کتان2014از سال 

 نیو پنجم یذکر است، امسال س انیمکس جشن گرفتند. شا ریا کینا زیچ

غول پوشاک  نیبرند انتظار دارند ا نیکفش است و طرفداران ا نیا دیسالگرد تول

 امنحصر جفتبگذارد که هر  شیرا به نما Air Max 1 دیدسه رنگ ج یورزش

 .مربوط است یبه منطقه خاص

جعبه را  در انتها که پنجه گربه شوندیمتوجه م چشم عقابی)تیز بین( نندگانیب

آشنا هستند از گربه  Cross Shinjukuکه با  یو افراد کشدیبه سمت راست م

آگاه خواهند بود.  کندیم یکه در آنجا زندگ Nyaبه نام  یسه بعد کوینام کال بد

تعامل داشته  دکن یم غاتیفضا تبل نیکه در ا یبا سازمان ای، ن2021 یاز جوال

در واقع به رنگ پوشش گربه اشاره  کوی. کلمه کالستینژاد گربه ن کویکال است.



 –سه رنگ مختلف را در پوشش خود دارند  یلکه ها کویکال یدارد. گربه ها

 زیشل متفاوت است. او ن سیبا گربه تورتوا کوی. گربه کالیو نارنج اهیس د،سفی

 نیشل ا سیتورتوا به( را دارد، اما در گریو نارنج اهیس د،یهمان رنگ ها )سف

  جدا از هم با هم چرخانده و مخلوط شده اند. یلکه ها یرنگ ها به جا

 :شوند از جمله یم افتیاز نژادها  یاریدر بس کویکال یگربه ها

 ییکایکوتاه آمر مو-1

 ییکایآمر یفرفر مو-2

 یژاپن لیبابت-3

 نتالیکوتاه اور مو-4

 نیپرش-5

 رکس دوون-6

 رکس شیکورن-7

 نیمانچک-8

 یسیکوتاه انگل مو-9

 یترک وان-10

 نکسیاسف-11

 مانکس-12



 فولد شیاسکات-13

 یبریس-14

 کیکوتاه اگزوت مو-15

 الپرم-16

کنند که منشا آن ها از  یفکر م تیناشناخته است، اما اکثر کویگربه کال منشا

 مصر بوده است.

Cross Shinjuku Vision در شهر است که از  دیبرجسته جد ساتیتاس کی

 یشود، در حال یاستفاده م دادیرو یسه طبقه اول ساختمان اغلب به عنوان فضا

 و بلندگو است. 4K ،LED ریتصو تیفیک نیدتریآن مجهز به جد یکه طبقه باال

 غاتیتبل نیب K 4با وضوح  دهیخم LED شیصفحه نما کی یگربه که بر رو نیا

آن را  توانیو تا بعد از ظهر م شودیم داریصبح از خواب ب شود،یداده م شینما

 شیهاپنجه یسرش را رو کشد،ی. عصر دراز مکندیم ویم ویکه به عابران م دید

 .خوابدیو م گذاردیم



 

را به خود جلب  نیتوجه کاربران آنال ،یاندازراه یاز همان ابتدا «نجوکویش گربه»

 Cross»با نام  یتیبازنشر شد. بر اساس وب سا ترییدر تو رشیکرد و تصاو

Shinjuku Vision» هزار نفر هر روز  190شده،  یاندازراه شگرینما یکه برا

 .نندیبیو آن را م کنندیعبور م شیهفته از مقابل صفحه نما

 


