
 
   

adidas представя новите adizero f50 
- невероятните обувки на Лео Меси – 

 

                 
 
Най-добрият футболист в света за 2011г., Лионел Меси спечели ''Златната топка'' за 3-та поредна година, обут в най-
бързите обувки на планетата - adidas adizero F50.  
 
adizero F50 играчите осъзнават, че нуждата от бързина във футбола никога не е била с такава важност, както сега. 
Скоростта побеждава съперниците на терена и дава възможности. Никой не знае това по-добре от Лионел Меси. 
Светкавично бързите крака и ум, позволяват на F50 играчите да доминират на терена, така както малцина могат. Те не 
просто искат да се състезават, те искат да отпразнуват своята бързина и уникален стил на игра. Терена е тяхната 
сцена, на която изразяват своята индивидуалност и показват своето изкуство. 
 
“Моите adizero са като втора кожа на краката ми, толкова са леки. Играя технически, така че, колкото по-близо се 
чувствам до топката и земята – толкова по-бързо се справям с опонентите си.”, споделя Лео. 
 
аdizero F50 включват ключови adidas технологии като Sprintweb, която осигурява стабилност при висока скорост, 
Sprintskin революционния синтетичен слой, който осигурява лекота и невероятно чувство за контрол над топката и 
Sprintframe подметка с геометричен дизайн, която осигурява перфектен баланс между лекота и стабилност. аdizero F50 
е най-леката футболна обуква, с тегло само от 165 грама. 
 
"Данните от направените тестове с adizero F50 са наблюдавани и оценявани за увеличаване на ефективността при 
елитни спортисти в продължение на много години. adidas ще направи този уникален продукт достъпен и за 
обикновените потребители, на първо място със старта на adizero F50, а след това чрез по-нататъшна гама от 
интелигентни продукти", коментира Саймън Драбъл, директор в отдел Интерактивни технологии на аdidas. 



 

Меси е най-доброто доказателство за невероятните качества на adizero F50. Той вкара 56 гола в 31 мача през 2011 
година, с което заслужено спечели приза за най-добър играч. 

Вдъхновен от трите поредни златни титли на Меси, екипът на adidas създаде и специалните "златни" бутонките с цвят 
наподобяващ злато и отдаващ почит на Аржентинският гений Лионел Меси, който се нареди до величия като Мишел 
Платини, Йохан Кройф и Марко ван Бастен. 

Новите adizero F50 ще бъдат достъпни от месец февруари във всички аdidas магазини и специализираните търговски 
вериги.  

                         

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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