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Фламенго се извисява в черно и червено 

adidas пуска новите домакински екипи на Фламенго за сезон 2014/2015 

 

 
 

 

Рио де Жанейро/Херцогенаурах, 14 май 2014 – Днес adidas и Гламенго с гордост 

представят новия домакински екип на отбора за сезон 2014/2015, включващ класическата 

комбинация от червено и черно, с добавени детайли в бяло. 

 

През цялата си едновековна история легендарният отбор от Рио де Жанейро е бил 

известен с цветовете на своите екипи. Разцветката на „червено-черните“ е гордо носена 

от поколения пръвърженици, които са част от най-голямата фенска база в Бразилия, 

станали свидетели на редица забележителни постижения на Фламенго. 

 

Новият екип прави реверанс към наследството на тима от Гавеа, акцентирайки върху 

класическите червено-черни раета, допълнени с контрастиращи детайли в бяло. 

 

Предната част в фланелката се състой от две черни линии, вплетени с червено, като логата 

на adidas и Фламенго са акцентирани в бяло, включвайки златна звезда над емблемата на 
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клуба. Спускащите се от задната част на яката класически три линии на адидас, които 

допълват дизайна на ръкавите, са също издържани в черно. 

Шортите имат три вертикални линии в червено, както и две хоризонтални в черно и 

червено. 

 

adizero™ - Екипът за сезон 2014/2015 включва и иновативната технология adizero™, която 

гарантира, че това е най-лекият спортен екип на adidas до сега, позволяващ на играчите да 

постигнат своя максимум. Екипът е изработен от ултралека материя, която подпомага 

дишането на тялото и същевременно осигурява безпрецедентна свобода на движение, 

без да компенсира от елестичност и здравина. 

 

Новият домакински екип на Фламенго ще бъде достъпен за закупуване от 16 май /петък/ 

в избрани магазини от търговската мрежа  на adidas, както и на www.adidas.com/football. 

Включете се във футболната дискусия на adidas на www.facebook.com/adidasfootball и в 

Twitter на @adidasfootball. 

 

 

За adidas футбол 

adidas е световен лидер в областта на футбола. Официален спонсор, доставчик и партньор 

на най-важните футболни турнири в света FIFA World Cup™, Купата на конфедерациите на 

ФИФА, на шампионската лига на УЕФА™, на Европейска лига на UEFA™ и Европейското 

първенство на УЕФА. adidas спонсорира някои от най-добрите футболни клубове в света, 

включително Реал Мадрид, Байерн Мюнхен, Милан, Фламенго и Челси. Някои от най-

добрите играчи в света са и лица на adidas – Лео Меси, Гарет Бейл, Мезут Йозил, Дани 

Алвареш, 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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