
                

      Информация за медиите 
 

 

аdidas представи новите екипи на Реал Мадрид 

за сезон 2013/2014 
 

Мадрид – adidas и Реал Мадрид представиха официалната тениска за сезона 

2013/2014. Феновете на испанския отбор могат да намерят екипите, които техните идоли 

ще носят през предстоящия сезон в официалните магазини на Реал Мадрид, в тези на 

adidas, както и в обектите на големите спортни вериги.  

Реал Мадрид ти предоставя истинско усещане. Това е реалната страст към футбола, 

към победата, към "белите", които ни правят различни и автентични. Затова при 

създаването на тениската на Реал Мадрид, желанието на  adidas беше да направи крачка 

напред в иновацията и дизайна на продукта. Подчертаващите детайли за първи път са в 

оранжево, което е напълно нов цвят за Клуба. Цветът ще присъства отстрани на клиновете, 

яките и ръкавите. В последните две части са комбинирани с черно. Така за първи път 

водещи ще бъдат три цветни елемента в дизайна на блузата – бяло, оранжево и сиво. 

Новост е и дизайна на предната част на екипа. В сравнение с предишните 

колекции, в тази е прибавена шарка от хоризонтални блокчета, което привадат различна 

текстура на плата и отразява светлината по атрактивен начин. Надписът "РЕАЛ МАДРИД" е 

избродиран на гърба под яката, като по този начин се вижда от всички страни. 

Блузата е направена с технологията Climacool™. Тя използва технологично 

разработени тъкани, които помагат на атлетите да контролират телесната си температура и 

изпотяването.  

--- 

Относно adidas Football: 

adidas е световен лидер в сферата на футбола. Спортният бранд е основен спонсор на най-

големите футболни първенства в света, като Световното първенство по футбол, ФИФА Купа 

на конфедерациите, УЕФА Шампионска лига, УЕФА Лига Европа и Европейското 

първенство по футбол. Освен това, adidas спонсорира водещи футболни клубове като Реал 

Мадрид, ФК Байерн Мюнхен, АК Милан, Фламенго и Челси. Някои от най-добрите в света 

играчи са също подкрепени от adidas като Лео Меси, Дейвид Бекам, Дани Алвеш, Кака, 

Стивън Джерард, Карим Бензема и Бастиан Швайнщайгер. 
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