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ИГРАЧИТЕ СА ГОТОВИ ЗА БИТКА С НОВАТА КОЛЕКЦИЯ 
БУТОНКИ НА ADIDAS ЗА СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО 

 
 

Уникалната черно-бяла шарка на Battle Pack ще бъде лесно 

разпознаваема от публиката 

  
 

 

 

Херцогенаурах, 12 май 2014 г. – Никой отбор не е печелил Световната купа на ФИФА 

без да е дал всичко от себе си. Става дума за отборна игра, страст и обединяването на 

цели нации за една обща цел. Световната купа по футбол е връхна точка в кариерата на 

всеки играч. Това е турнир, в който най-добрите срещат най-добрите и се създават 

легенди. Всеки отбор трябва да бъде изцяло отдаден на играта, знаейки че може да 

повлияе на хода на историята. И има само един начин да се изправиш пред това 

предизвикатлство – или даваш всички или нищо. Побеждаваш или губиш. Всичко е черно 

на бяло – „всичко или нищо“. 

 

Във връзка с наближаващото Световно първенство по футбол в Бразилия, днес adidas 

представя официланата си колекция от бутонки за турнира – Battle Pack. 
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аdidas Battle Pack включва нови спортни обувки от всички разновидности на марката - 

adizeto™f50, predator®, nitrocharge™, 11pro и adizero™ f50 Messi. Всеки от тях е със 

своя неповторима черно-бяла разцветка, която ще им помогне да изпъкнат на игрището. 

Дизайнът на всеки модел притежава агресивна идентичност и е снабден с най-новите 

технологии. Обувките от серията ще бъдат носени по време на първенството от всички 

играчи в отбора на adidas, включително Лео Меси, Оскар, Дани Алварес и Люис Суарез. 

 

Черно-бялата разцветка е олицетворение на мотото на adidas „всичко или нищо“ за 

Световната купа по фурбол в Бразилия през 2014 г. всеки един от моделите е цветово 

издържан в точно 50% бяло и 50% черно. Единственият друг цвят са емблематичните три 

линии на adidas в огнено жълто, което олицетворява мечтания трофей на първенството. 

adizero™ f50 Messi  е единственото изключение с добавени синьо-бели цветове, 

вдъхновени от родната за Лео Меси Аржентина. 

 

Черно-бялата разцветка на бутонките е вдъхновена от бойните шарки на местните войни, 

както и от емблематичните плочки от древна Месопотамия, пресъздадени на плажа 

Копакабана. Индивидулните шарки са създадени, за да потчертават качествата на всяка 

отделна обувка, както и тези на играча, който ги носи, борейки  се за победа – скорост, 

смелост, контрол, енергия и издържливост.  

 

Маркус Бауман, вицепрезидент на Global Football в adidas заявява: „Искахме линията 

Battle Pack да бъде забележима на игрището и различна от експлозията от цветове, които 

всички очакват да видят в Бразилия. Мотото на кампанията ни за Световното първенство 

по футбол е „всичко или нищо“ и тази нагласа е перфектно представена чрез черно-

бялата разцветка. Отделно се постарахме да отдадем почит на неповторимите бразилски 

дизайни, силата  и стила на играчите, които ги носят. Серията ще помогне на 

футболистите ни да се подготвят за битката в Бразилия, тъй като те се стремят 

единствено към победа.“ 

 

Пускането на серията Battle Pack маркира следващото ниво на кампанията „всички или 

нищо“ на adidas за Световната купа в Бразилия. В световен мащаб първенството е най-

голямото спортно събитие и перфектна платформа за високотехнологичните обувки на 

adidas. Най-известните професионални футболисти ще носят моделите от Battle Pack за 

първи път на финала на Шампионската Лига в Лисабон, както и на Световната купа. 
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Бутонките ще бъдат от 26 май в магазините от мрежата на adidas. За повече информация 

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

 

adizero™ f50 Messi  

 

 

adizero™ f50 Messi съчетава революционни технологии с прецизна инженерна 

разработка, както подобава на един четирикаратен носител на Златна топка. Всеки един 

аспект от дизайна на бутонките е изработен с цел да направи играча максимално бърз на 

футболното игрище. Със своите 165 гр. adizero™ f50 Messi е една от най-леките спортни 

обувки на пазара в момента. adizero™ f50 Messi е единственият модел от серията с 

допълнителен цвят към оригиналната шарка. Добавеният син цвят символизира родината 

на Лео Меси – Аржентина. 

 

adizero™ f50 

 

 

 

http://news.adidas.com/BG/home/FOOTBALL
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Дизайнът на обувките adizero™ f50, носени от играчи като Арен Робен, Карим Бензема и 

Луис Суарес, е също концентриран върху осигуряване на максимална скорост на 

играчите. С включени технологии като SPEEDTRAXION - иновативно подреждане на 

бутоните на подметката, подсигуряващо максимално оскорение и безопасност при рязка 

смяна на посоката на движение, както  и SPEEDFOIL – революционна материя, 

съчетаваща лекота, мекота и здравина за комфортно и същевременно сигурно 

прилепване към стъпалото, adizero™ f50 е спортна обувка, която гарантира, че в 

Бразилия тези играчи от световна величина ще бъдат по-бързи от всякога. 

 

predator® LZ 

 

 

Тези бутонки са единствените от линията Battle Pack, чиято шарка е решена в бял върху черен цвят 

(всички останали цветови схеми са конструирани от черно връху бяло) и са последното 

допълнение към линията predator, специално лансирана за всяко световно първенство от 1994 г. 

насам. Любима на професионални играчи като Оскар, Месут Йозил и Фернандо Торес, спортната 

обувка е съставена от пет различни „критични точки“, за да осигури невиждан контрол на топката, 

усещане, точност и сила.     
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nitrocharge™ 

 

 

 

nitrocharge™  е задържаща енергията спортна обувка от ново поколение, предпочитана 

от играчи като Дани Алвареш и Хави Мартинес. Дизайнът е специално насочен към 

футболисти, които са в непрестанно движение, борят се за топката и вдъхват енергия на 

целия отбор. Бутонките включват униканата и елестична ENERGYSLING™ материя за 

подръжка на предната част на стъпалото, позоляваща прецизно завъртане и резки 

движения. В допълнение с пружинната технология ENERGYPULSE™, осигуряваща 

енергични отскоци и възръщаемост на енергията при спринтиране, nitrocharge™ прилага 

новите технологии, за да преосмисли начина, по който футолистите играят тази красива 

игра. 

 

11pro 

 

 

 

Носената от Филип Лам и Франк Лампард обувка  11pro запазва класическите 

характеристики, които позволяват на футболистите да контролират играта. Бутонките 

включват иновативния PU микрофибър за превъзходно напасване към крака, комфорт и 
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усещане на топката, както и външна подметка с удобна форма за по-добро 

разпределение на тежестта. С добавката от оптимизирано разпределние на бутоните по 

подметката за максимална стабилност и ускорение, 11pro  е предпочитаният избор на 

всеки завършен играч. 

 

Минете на футболна вълна с adidas онлайн 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.  
 
За контакт: 
Мира Гатева | PR Manager 
0894 30 69 69 | mira.gateva@ogilvy.bg  
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