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Или си с него или се страхуваш от него 
 

 
 

 

adidas и Реал Мадрид представят новите екипи за сезон 2014/2015 

 

 
 

 

2 юни 2014 – adidas и Реал Мадрид с радост представят един от най-

забележителните им екипи досега, в чест на поредния успешен сезон на отбора. 

 

През годините добре познатият бял екип на Реал Мадрид не спира да всява страх в 

противниковите отбори. Отбелязвайки успехите на тима в турнири като Купата на 

краля и Шампионската лига тази година, новата тениска включва отразяваща 

светлината звезда в предната й част. Дизайнът на екипа е вдъхновен от 

легендарната емблема на Белия балет и включва отлчителна якичка и изпъкващи 

детайли в розово. Като допълнение външните ръбове на екипа са обновени със 

специална термо щампа, която го прави значително по-лек и удобен за носене. 
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Наред с обновения домакински екип adidas и Реал Мадрид с гордост представят и 

изцяло новия екип на отбора за гостуващи мачове, който е с противоположна 

цветова схема, с водещо розово. В резултат, това е невиждан за цялата 122-

годишна история на клуба екип. Тениската включва и тонален ръб, който 

подчертава новия цвят и в най-малките детайл.  

 

Най-обичаният екип или най-страховитият екип. Ти решаваш!  #wearitorfearit 

 

 

Екипът ще бъде достъпен в магазините от мрежата на adidas и на 

www.adidas.com/football or www.realmadridshop.com от 3 юни. 

 

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. 

 

 
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.  

 

http://www.adidas.com/football
http://www.realmadridshop.com/
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За контакт: 
Мира Гатева | PR Manager 
0894 30 69 69 | mira.gateva@ogilvy.bg  
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