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ГИГАНТСКА ADIDAS BRAZUCA ОБИКАЛЯ БЪЛГАРИЯ 
  

Футболните фенове имат възможност да видят официалната топка на Световното 
първенство  

 

София, 20 февруари 2014 г. – 2 гигантски реплики на adidas Brazuca ще бъдат изложени из цяла 

България. Така футболните фенове ще могат да видят отблизо официалната топка на Световното 

първенство, което се провежда в Бразилия.  

 

В периода 1 февруари – 31 октомври 2014 г. гигантската adidas Brazuca ще посети градовете 

София, Велико Търново, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Варна. 

 

Brazuca е най-тестваната официална топка, която е използвана за футболно първенство. 600 от 

най-добрите играчи в света и 30 отбора от 10 страни на три континента изпитват нейната 

издържливост в период на две години и половина.  

 

Технологията при изработването на вътрешната (плондира) и външната част на Brazuca е 

идентична с тази на Tango 12 (Евро 2012), Cafusa (Купа на конфедерациите 2013 г.), катко и все по-

популярната топка на Шампионската лига на УЕФА - Finale. Уникалното при нея е абсолютната 

симетрия на шестте идентични панела, които заедно с различните си повърхности осигуряват по-

добро сцепление, докосване, стабилност и аеродинамика на терена. 

 

Точният график на обиколката на Brazuca из България включва: 

София 

 The Mall – 1-28 февруари 2014 г. 

 Mall of Sofia – 1-28 февруари 2014 г. 

 Mall Bulgaria – 1-31 март 2014 г. 
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 Спортна София – 1 май – 31 юли 2014 г. 

Велико Търново 

 Mall Veliko Tarnovo, Велико Търново – 1-31 март 2014 г. 

Пловдив 

 Mall Plovdiv, Пловдив – 1-14 април 2014 г. 

 Galleria Mall Plovdiv, Пловдив – 1-14 април 2014 г. 

Стара Загора 

 Park Mall Stara Zagora – 1-31 май 2014 г. 

 Galleria Mall Stara Zagora – 1-15 юни 2014 г. 

Бургас 

 Galleria Mall Burgas – 16 юни – 31 юли 2014 г. 

 Park Mall Burgas – 1-31 август 2014 г. 

Варна 

 Mall Varna – 1 август – 30 септември 2014 г. 

 Grand Mall Varna – 1 септември – 31 октомври 2014 г. 

 

Допълнителна информация за топката и на тема футбол, можете да намерите на 

http://news.adidas.com/BG/home/FOOTBALL  

 

За аdidas футбол 

аdidas е световен лидер в областта на футбола. Официален спонсор, доставчик и партньор на най-

важните футболни турнири в света като FIFA World Cup ™, Купата на конфедерациите на ФИФА, на 

Шампионска лига на УЕФА™, на Европейска лига на UEFA™ и Европейското първенство на УЕФА. 

аdidas спонсорира някои от най-добрите футболни федерации в световния футбол, включително 

Испания, Аржентина, Германия, Япония, Русия, Колумбия, Мексико и Нигерия. Спортният бранд 

подкрепя някои от най-добрите клубове в света, включително Реал Мадрид, Байерн Мюнхен, 

Милан, Фламенго и Челси. Някои от най-добрите играчи в света са и лица на аdidas – Лео Меси, 

Гарет Бейл, Мезут Йозил, Дани Алвеш, Оскар, Шави, Бастиан Швайнщайгер и Карим Бензема. 
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