
 
 

UNTUK SEGERA DISIARKAN 

 
 

NIKE FOOTBALL LUNCURKAN KOLEKSI TERBARU FC247 
 

Koleksi Nike Football FC247 ini dirancang untuk sepak bola, 
kapan saja dan di mana saja. 

 
 
Jakarta, 18 Maret 2013: "Sepakbola adalah olahraga terbesar di dunia. Bisa dinikmati 
setiap saat dan di mana saja, dan di dunia pada masa ini akses sangatlah penting. 
Dengan meningkatnya populasi global, ruang untuk bermain 11 orang lebih sulit didapat. 
Kami melihat adanya peningkatan yang signifikan untuk permainan sepakbola yang 
lebih kecil, karena akan jauh lebih mudah untuk diakses”, menurut Phil McCartney, Nike 
Football, VP Footwear Football. 
  
"Ketika kita pergi keluar dan berbicara dengan atlet yang memainkannya, kita lihat itu 
bukan hanya tradisi permainan untuk 5 orang yang biasa kita lihat dimainkan di Inggris 
pada umumnya, tapi juga pertandingan futsal atau indoor maupun sepakbola jalanan. 
Di seluruh dunia pemain selalu menemukan tempat yang lebih baik untuk memainkan 
permainannya. Itu terserah kepada kita sebagai Nike untuk melayani para pemain itu 
dengan produk yang tepat untuk bermain di lahan dan dataran yang berbeda-beda.” 
 
Masukan-masukan itulah yang memberi petunjuk Nike untuk menciptakan FC247, 
serangkaian sepatu sepak bola performance dan street baru yang mencerminkan 
berbagai macam lahan dan dataran dimana permainan sepak bola dimainkan dan 
inovasi desain khusus dalam setiap gaya bermain. 
 
Beberapa pemain terbaik dunia lah yang membantu tim Phil McCartney dalam 
pengembangan produk. 
 

"Bermain dengan 5 lawan 5 ketika masa kecil merupakan hal yang sangat 
berpengaruh besar untuk pengembangan permainan saya. Hal itu meningkatkan kendali 
saya, kecepatan, kesadaran dan pandangan lebih jauh. Kami masih melakukannya saat 
berlatih. " ujar Wayne Rooney. 

 



 “Jika saya memiliki lebih banyak waktu luang, saya ingin berlatih lebih banyak 
dengan rekan-rekan saya dari tim futsal. Futsal membantu kontrol bola saya di ruang 
yang terbatas." Andres Iniesta menambahkan. 
 

"Bagi orang-orang Brazil, jalanan adalah tempat di mana Anda belajar untuk 
bermain sepak bola. Anda dapat melihatnya dalam cara kami bergerak, sentuhan 
pertama pada bola, kemampuan kami untuk mengendalikan dan memindahkan bola 
dengan kecepatan. " ujar Neymar. 
 
"Masukan dari atlit seperti ini sangat penting dalam proses perancangan. Cepatnya 
tempo permainan sesuai dalam lahan yang terbatas membutuhkan sentuhan naluriah 
dan kendali dalam pengambilan keputusan pada hitungan detik – keahlian yang 
menerjemahkan olahraga pada tingkat elit. Sesi masukan dari atlit tersebut memiliki 
dampak besar pada produk yang kami ciptakan” McCartney menambahkan. 

 
Tiga jenis sepatu baru, Nike Bomba Finale II, Nike Elastico Finale II dan Nike Lunar Gato II 
memberikan inovasi desain untuk memungkinkan para pemain untuk memiliki 
kesempatan memperkuat keterampilan mereka pada permukaan tertentu. Setiap 
sepatu dibuat untuk memberikan keseimbangan kecepatan, kontrol, kenyamanan dan 
presisi berdasarkan permukaan lapangan tertentu. 
  
Ketiga sepatu tersebut terdapat fitur baru pada sol bagian luar yang memiliki alur 
fleksibel sepanjang metatarsal pertama yang membantu membebaskan bagian kaki 
yang memungkinkan langkah pertama lebih cepat untuk meningkatkan kelincahan 
dalam ruang yang terbatas. 
 
The Bomba Finale II, dalam warna oranye dan hitam mencolok, menawarkan 27% 
komponen  lebih sedikit dari pendahulunya dan membuat sepatu lebih lembut dan 
fleksibel yang juga 10% lebih ringan dari versi sebelumnya. Pul berbentuk kerucut 
berguna untuk membantu kecepatan rotasi dan perubahan cepat yang dibuat dalam 
jumlah kecil dari sisi permainan, sementara pul yang berbentuk persegi membantu 
memberikan daya cengkeram dan stabilitas yang sangat baik di rumput. 
 
Bomba Finale II bersama dengan Elastico Finale II keduanya dilengkapi dengan teknologi 
baru 'NIKESKIN', jaringan bagian atas berlapis dari Poly Urethane membuat sepatu lebih 
ringan dan lebih tipis dari pendahulunya, menciptakan sebuah stitch-free-fit yang lebih 
dekat. Sementara itu jaringan Geometri menggabungkan dengan satu bagian yang 
mulus, membantu pengendalian bola jarak dekat. Selain itu, Nike Bomba Finale II 
memiliki fitur All Conditions Control (ACC) untuk kontrol bola yang konsisten dalam 
kondisi kering dan basah. 
 
Sebuah desain hijau yang dinamis mengunggulkan Elastico Finale II, yang memiliki 39% 
komponen lebih sedikit dari pendahulunya dan juga 22% lebih ringan dari sepatu 
sebelumnya. Bagian luar sol yang lebih fleksibel, dirancang untuk permukaan lapangan 



yang keras, begitu pula dengan fitur herringbone dan desain titik yang membantu 
memaksimalkan traksi dan meningkatkan penguasaan bola di bawah kaki. Elastico Finale 
II juga dilengkapi dengan bagian atas dan bagian tumit yang berlubang untuk kaki 
bernapas, dan eyestay didesain ulang untuk mengoptimalkan rasa nyaman. 
 
Lunar Gato II, diluncurkan dalam warna biru dan kuning yang khas, merupakan produk 
yang dirancang untuk permainan cepat dan dinamis pada semua permukaan. 
Menampilkan 33% komponen lebih sedikit dari pendahulunya, juga 16% lebih ringan. 
Kulit yang lentur digunakan pada bagian atas meningkatkan rasa nyaman dari bola-ke-
kaki. Kulit yang lembut dan lentur juga menghilangkan periode “break-in” dalam lapisan 
kaus kaki berkontur yang membantu memberikan rasa pas sesuai anatomi kaki. 
 
Panel-panel kain jaring yang menyatu mengunci bagian tengah kaki untuk membantu 
memaksimalkan dukungan lateral dan memberikan Lunar Gato II paduan keseimbangan 
yang sangat baik dalam segi keringanan dan kenyamanan. 
 
Nike Lunar Gato II, Nike Bomba Finale II dan Nike Elastico Finale II akan tersedia di toko-
toko Nike di Indonesia.  
 
 

- Selesai - 
 
 
Tentang Nike 
Nike, Inc. yang berbasis di Beaverton, Oregon, adalah desainer, pemasar dan distributor terkemuka dari 
sepatu, pakaian, peralatan, dan aksesoris olahraga untuk beragam bidang olahraga dan aktivitas 
kebugaran. Sepenuhnya dimiliki oleh Nike, anak perusahaannya mencakup Cole Haan, yang merancang, 
memasarkan dan mendistribusikan sepatu, tas, aksesoris dan mantel mewah; Converse Inc. yang 
mendesain, memasarkan dan mendistribusi sepatu, pakaian dan aksesoris olahraga; Hurley International 
LLC, yang merancang, memasarkan dan mendistribusi sepatu, pakaian dan aksesoris olahraga laga dan 
gaya hidup kaum muda; dan Umbro Ltd,. merek sepakbola global yang berbasis di Inggris Untuk informasi 
lebih lanjut, kunjungi www.nikebiz.com. 
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