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adidas представи екипа на Нигерийския национален отбор за 

Световната купа в Бразилия през 2014 г. 

 
Гордостта е централното послание на домакинските и гостуващите екипи на Нигерия 

за Мондиала. 

 

Херцогенараух, 13 февруари 2014 г. – Футболният бранд adidas представи новия екип на 

националния отбор на Нигерия за домакинските и гостуващите мачове на предстоящото 

Световно първенство в Бразилия през 2014 г. 

 

Домакинският екип за новия сезон представя една по-светла и вълнуваща версия на 

традиционното зелено – отражение на свежия, млад и жизнен отбор на Супер орлите, 

носител на надеждите на Нигерия за Световната купа. 

 

 

 

Свежото, цветно настроение на домакинската тениска добавя и празничния и оптимистичен 

привкус на Бразилия. Най-впечатляващият детайл от новия дизайн е напомнящата мост  

лента на раменете, която засилва култовия дизайн  на тениската с нов акцент. 

 

„Много сме горди отново да си партнираме с adidas за производството на тениската за 

домакинските ни мачове, която символизира младост, спонтанност и свежест. Тя е послание 
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не само към отбора на Супер орлите, но и към феновете ни по целия свят. Очаровани сме от 

дизайна, излъчващ иновативност и добро настроение”, коментира президентът на 

Нигерийската футболна федерация Алхаджи Амину Маигари. „Радваме се и на новия облик 

на тениската – зелените й странични ивици свързват новия екип с традиционното тъмно 

зелено”, допълни той.  

 

Неочакваната смела и провокативна употреба на червено в имената и номерата на играчите 

добавя елемент на агресия към белия екип за гостуващите мачове.  Червеното е директно 

отражение на цветовата рамка на герба на Супер орлите.  

 

За първи път Супер орлите ще облекат новите си екипи за Световната купа в мача си с 

Мексико през март 2014 г. в САЩ. 

 

Присъединете се към футболните дискусии във Facebook на 

www.facebook.com/adidasfootball   и в Twitter на @adidasfootball.  Допълнителна 

информация ще 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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