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adidas изпраща четирима победители в Германия 

Доведи свой приятел на Kamenitza Фен Купа 2013 и участвай в играта на спортния 

бранд 

 

София, 28 август 2013 г.– Четирима късметлии ще посетят сърцето на adidas през м. октомври. 

Участниците във финала на Kamenitza Фен Купа 2013, който ще се проведе на 31 август и 1 

септември на стадион „Хаджи Димитър", в гр. Сливен, ще имат възможност да спечелят 

пътуване до централата на спортния бранд. 

За да се преборят за наградата, членовете на 24-те отбора финалисти в турнира по футбол за 

непрофесионалисти ще трябва да доведат поне един свой приятел на стадиона. В събота 

двойките, съставени от участник и негов придружител, заедно трябва да се запишат за участие 

във футболното предизвикателство на adidas. В неделя ще бъдат изтеглени осем двойки, които 

ще имат шанса да се състезават за голямата награда. Те ще се изправят срещу машината за 

точен шут на adidas и ще трябва да покажат майсторство в увладяване на топката и вкарване на 

гол. Първите два тима ще спечелят пътуване до централата на adidas. 

Четиримата фенове на футбола ще посетят първата фабрика, където са се произвеждали 

спортните обувки adidas. Тя се намира в Херцогенаурах, Германия. Там е и залата Hall of Fame, 

където са изложени артикули, свързани със спонсорството на най-добрите спортисти по света 

от миналото до днес. Освен това, всеки ще получи карта за отстъпка – 30% в представителния 

магазин и 20%  в outlet-a на марката.  

 

*** 

adidas Sport Performance е изцяло фокусирана към атлетите, за които максимално доброто 

представяне e от основно значение, но в същото време не подценяват стила. Създадени за 

пазара на спортни стоки, но притежаващи дизайнерска привлекателност, adidas Sport 

Performance са удачен избор не само за спорт. Предлагат се различни модели спортни обувки и 

екипировки за тенис, баскетбол, футбол, плуване, фитнес и т.н. 

*** 
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