
 
 

  

  
Специални спортни и елегантни подаръци за Нова година в магазините на adidas 

 

 
 

adidas предлага гама от подаръчни артикули с разнообразни концепции, ориентирани към всякакви 
вкусове и бюджети - от adidas by Stella McCartney до adidas NEO - за тези, които искат да направят 

любимите си хора щастливи с най-добрите новогодишни пожелания и изненади. 
 
 
Тези, които искат да сбъднат новогодишните желания на своите близки, лесно ще открият подаръци за Нова година в adidas. 
Марката предлага колекции, ориентирани към всички възрасти и към разнообразни вкусове. Те включват adidas Neo, adidas 
Originals и adidas by Stella McCartney. Освен спортни чанти, разнообразни модели удобни ботуши, шалове, ръкавици и барети, 
които предлагат елегантност в студените зимни дни, тези, които искат да направят любимите си хора щастливи с най-добрите 
новогодишни пожелания и изненади, ще открият също и анораци, якета и много други специални продукти в магазините на adidas. 
 
Тази година новогодишният ден ще бъде топъл и цветен с adidas Neo 
Колекцията Neo, младата, динамична и модерна линия от adidas Sport Style, е създадена за тези, които желаят да имат топла и 
цветна зима. Чантите тип куриерски , ботушите EZ QT Mid и QT Hoops, ръкавиците Flat и пуловерите ST PATTERN изпъкват като 
най-забележителните продукти в колекция Neo. 
 

   
 
Зашеметяващи цветове и забавни графични детайли от adidas Originals 
Предложенията на adidas са наистина идеален избор за тези, които искат да изненадат своите близки с креативни, спортни и 
елегантни продукти. Аноракът F Anorak, който е особено подходящ за мокрите и студени атмосферни условия, ботушите HONEY 
DESERT W Grp и HONEY MID W Graphics, които се отличават със своите забавни и колоритни графични детайли, и якетата ST 
REV WB Grp, които са изключително подходящи за съчетаване и с двата вида продукти, шапката AC TRUCKER JERS, 3 STR 
AIRLINE, ST HOLDALL GR и чантите AC HOLDALL са сред най-подходящите варианти за подарък. 
 



 
 

 
 

   

   
 
adidas by Stella McCartney за тези, които искат да бъдат стилни по време на тренировка 
Колекцията adidas by Stella McCartney, разработена от световно известния моден дизайнер Стела МакКартни, е сред най-
специалните варианти за новогодишен подарък благодарение на своята изтънчена, изчистена и модерна визия. Колекцията 
предлага различни варианти за подарък, които са перфектна комбинация от женствени и мъжествени детайли, създаващи образ 
на самоуверена силна жена. 
 

   
 
NB! Моля, ако използвате този PR материал, изпратете информация на magi@bars.bg, за да можем да отразим публикацията в месечния 
мониторинг. 
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                        Magdalena Marinova \ Account Executive 

                        1 Banat Str., 1407 Sofia, Bulgaria, 
                       +359 2 969 4444 t, +359 2 969 4445 f 
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