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adidas представя adizero Rose 2.5 на  

звездите от NBA и всички фенове на баскетбола 
 

adizero Rose 2.5, новата версия на adizero Rose серията, разработена от adidas, специално за 
Най-ценен Играч на 2011г. (MVP – Most Valuable Player) Дерик Роуз е достъпна за феновете на 
баскетбола със своя новаторски дизайн и характеристики. Този нов модел, оборудван с 

уникалните adidas технологии, е достоен за звездите на NBA. 
 

  
 
Четвъртото поколение на серията adizero Rose, произведени от adidas, специално за плеймейкъра 
на Чикаго Булс Дерик Роуз, носител на наградата Най-ценен Играч за 2011г. (MVP – Most Valuable 
Player) и най-младият играч в историята на NBA получавал тази награда, ще бъдат по баскетболните 
кортове този сезон. През новият сезон adizero Rose 2.5 Dominate Synthetic отново ще са едни от най-
леките баскетболни обувки произведени от adidas. Те продължават лидерството си в своя клас, чрез 
добавяне на различни иновативни функции към своя уникален дизайн. 
 
adidas технологии 
adizero Rose 2.5 Dominate Synthetic съдържат в себе си няколко основни и нови adidas технологии, 
като Sprintframe, която със своята специална структура на подметката осигурява перфектен баланс 
между лекота и контрол на движението. adizero Rose 2.5 са изключително трайни, със своята 
неоставяща следи гумена подметка, като същевременно осигуряват и перфектно удобство с IMEVA 
вътрешна подметка. 
 
Тениските и потниците носят имената на NBA легенди, като Дуайт Хауърд и Леброн Джеймс, 
проектирани от adidas, като официален спонсор на фланелки за NBA. Те ще бъдат достъпни за 
феновете на NBA за All Star сезонa. 
 
adizero Rose 2.5, произведени специално за Дерик Роуз, ще бъдат на разположение в магазините на 
adidas и оторизираните търговски вериги от февруари. 
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 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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