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Vamos Le0: всичко, което трябва да знаете за Меси 

около Световното първенство в Бразилия 

 

adidas и Меси пускат ексклузивно приложение, което ще следи всяка 

стъпка на футболната звезда по време на най-големия футболен турнир 

 

 

За да е сигурно, че феновете по света няма да пропуснат и миг от случващото се с Лео 

Меси още от първия ден на Световното първенство, adidas представя Vamos Leo – най-

подробното мобилно приложение в реално време, посветено на всичко около 

аржентинската звезда в Бразилия 2014. 

Приложението, допълнено от Facebook таб, включва поредица от ексклузивна 

информация относно капитана на Аржентина, включително отброяване до следващия му 

мач и съвкупност от всички официални новини за Лео. Допълнително приложението 

включва „поток“ от всички разговори около Меси в социалните мрежи по време на 

шампионата. По този начин почитателите не само ще могат да следят всичко ново, но и 

ще могат да се включат активно в дискусиите. 
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Същевременно Vamos Leo включва генератор на изображения по поръчка, който ще 

доставя снимки до потребителските устройства, директно от фотогафите на отбор Меси, 

които ще бъдат на всички мачове от Световното първенство. След това потребителите ще 

могат веднага да направят копие, да добавят щампи и филтри и споделят изображенията 

онлайн със свои приятели. По този начин не само ще се включат в дискусията около Меси 

по света, но и ще имат персонализиран поглед над тези сюблимни моменти. 

Приложението Vamos Leo ще бъде достъпно на Google Play и App Store от 12 юни, преди 

първия мач на Аржентина срещу Босна и Херцеговина на 15 юни. Феновете, които свалят 

приложението ще имат възможността да спечелят ексклузивни награди, включително и 

билети за финала на Световното първенство. 

На 15 юни, преди мача на Аржентина срещу Босна и Херцеговина, ще бъде премиерата на 

първия официален филм за Vamos Leo – “Show your Colours or Fade Away”. Всички филми 

от поредицата ще споделят проникновения около най-голямата футболна звезда в света, 

и са заснети зад кулисите преди Световното първенство. Филмите ще излизат периодично 

и съобразно с постиженията на Лео по време на турнира. 

Повече информация може да откриете на: 

https://www.facebook.com/TeamMessi 

https://twitter.com/TeamMessi 

 
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.  
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Мира Гатева | PR Manager 
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