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От улицата до терена – Победители със стил 

 
adidas представя новите екипи за гостувания на Байерн Мюнхен 

за сезон 2014/15 
 
   

 
   
 

 

 

adidas и Байерн Мюнхен с гордост представят новия екип за гостуващи мачове на отбора 

за сезон 2014/15. Дизайнът на фланелката е класически, но същевременно и модерен, 

вдъхновен от последните модни тенденции и уличния стил на обличане. 

 

Преди началото на новия футболен сезон, през който целта е победа във всяко 

предизвикателство, изправило се пред тима, adidas помага на Байерн Мюнхен да 

преодолее дистанцията между терена и улицата, създавайки екип, който не само се 

отличава на игрището, но и ще бъде носен с гордост от феновете. 

 

Отличителните цветове на екипа за гостувания почитат елегантността на отбора, но и 

включват последните модни тенденции. 
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Фланелката, с преобладаващ бял цвят, е допълнена от предна част от специално 

разработена материя, която включва и традиционните три цвята на Байерн Мюнхен – 

тъмно червено, синьо и сиво. Тъмно червеният цвят е използван и в дизайна на култовите 

три линии на adidas, които допълват ръкавите.  

Подобно на домакинския екип, новата фланелка, включва в задната част на яката думите 

“Mia San Mia” – немското мото, с което се гордеят всички фенове на Байерн Мюнхен. В 

превод то гласи – „Ние сме това, което сме“. Допълнително името на отбора също е 

изписано в задната част на екипа. 

Шортите са също издържани в бяло и допълнени от линии в тъмно червено и синя 

хоризонтална лента. 

 

Разпространение 

Новият екип за гостувания ще направи своя дебют този уикенд, на Телеком къп, която ще 

се проведе в Хамбург. Екипът ще бъде достъпен за закупуване от днес, 25 юли, в избрани 

магазини от мрежата на adidas, онлайн магазина на Байерн Мюнхен 

(www.fcbayern.de/shop) и на www.adidas.com/football. Включете се във футболната 

дискусия на adidas на www.facebook.com/adidasfootball или в Twitter на @adidasfootball. 

 

Повече информация на тема футбол може да получите на 

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

 

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 

http://www.fcbayern.de/shop
http://www.adidas.com/football
http://www.facebook.com/adidasfootball
http://news.adidas.com/BG/home/FOOTBALL
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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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