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adidas и Милан разкриха екипа за гостувания на Росонерите за сезон 

2014/2015 
 
 

Представянето бе в Ню Йорк по време на щатското турне на отбора 
 

 

 

 
 

 

 

С уникална церемония adidas представи новия екип за гостувания, които играчите на Милан ще 

носят на терена по време на сезон 2014/2015. Събитието се състоя в Ню Йорк, а звездите в него 

бяха треньора Филипо Индзаги и целя отбор на Милан. 
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За да отбележи премиерата на екипа магазина на adidas в Ню Йорк на 610 Бродуей беше 

пременен в червено и черно. Отборът на Росонерите беше посрещнат от ентусиазирани 

поддръжници, които имаха възможност да вземат автографи и да се снимат с идолите си. 

 

Дизайн на екипа 

 

 

Екипът за гостувания е решен в традиционния бял цвят, с включени бежови хоризонтални 

линии и кръгла яка. Отичителен детайл на екипа е логото на Casa Milan – най-новата и модерна 

централа на Росонерите, която наскоро бе отворена в Милано. Логото присъства за първи път в 

екипите на Милан. 

 

Култовите три линии на adidas са в червено, докато трите цвята на италианския флаг са 

бродирани на гърба, за да подчертаят силната италианска същност на обичания по цял свят 

отбор. Допълнително, традиционните червено и черно са използвани в дизайна на яката, на 

ръкавите и долните ръбове на фланелката. Шортите са с включени бяло-червени линии и 

официалната емблема на Милан. Екипът включва и иновативната технология adizero, 

гаранатираща, че това е най-лекия футболен екип на adidas до този момент. И трите екипа на 

Милан са изработени с технологията и ще помогнат на играчите да бъдат по-бързи и да се 

чувстват по-комфортно на терена. 

 

Олекотената материя подпомага дишането на тялото и осигурява по-голяма свобода на 

движението без да жертва гъвкавостта и еластичноста си. 

 

„Очаровани сме от екипа, който adidas създадоха за нас. Ню Йорк, където елегантността, стила 

и иновациите са перфектно комбинирани и интегрирани, е идеалното място за неговото 

представяне“, заявява Джаап Калма, търговски директор на Милан. 
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„Срещата с американските ни фенове, дошли за премиерата на екипа с логото на Casa Milan – 

нашият нов дом, подчертава усилията ни да поддържаме връзка между родния ни град и 

феновете ни по целия свят“, допълва Калма. 

С пускането на домакинския екип, който ще направи дебюта си в Торонто на 24 юли в мача 

срещу Олимпиакос, колекцията от екипи за сезон 2014/2015 на Милан е вече завършена. 

 

Традицията на клуба и неговите корени са силно подчертани в основния екип на Милан за 

новия сезон. Той включва Кръста на Св. Георги, исторически елемент в екипите на Милан, още 

от неговото основаване до 40-те години на миналия век. 

 

Логото на Casa Milan, включено в белия екип за гостувания, от своя страна е препратка към 

бъдещето. Самото лого представлява триизмерна сфера, символизираща червено-черното 

сърце на Милан, както и стремежа към иновации на тима. Името на отбора е избродирано в 

златно. 

 

Третият екип на отбора, решен в зелено и жълто, с открояваща се емблема на гърдите е 

въплащение на настоящето. Дизайнът на екипа е в чест на Бразилия, която беше домакин на 

Световното първенство тази година. Благодарение на общноста от пламенни фенове в страната, 

Милан винаги е имал специално отношение към Бразилия. 

 

Още едно нововедение в екипа за гостувания са имената и номерата на играчите, изписани с 

Milan Type – новия официален шрифт на клуба. 

 

Повече информация на тема футбол може да получите на 

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

 

 

За adidas футбол: 

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