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adidas ще партнира на Белгия по пътя към Евро 2016  

и за напред 
 
 
 

„Белгийските червени дяволи“ ще се подготвят за турнира с нов договор за 
екипировка 

 
 
 

 

аdidas има удоволствието да обяви дългосрочното си партньорство с Кралската футболна 

федерация на Белгия.  Договорът влиза в сила от 1 септември 2014 г. и белгийските 

национали ще носят екипите на adidas по време на квалификациите за Евро 2016. 

 

Тясното сътрудничество на adidas с Кралската футболна федерация на Белгия ще 

подкрепи растящата глобална популярност на тима. Националният отбор на Белгия е 

смятан за бъдещ лидер в световния футбол, след като се издигна до пето място в 

ранглистата на ФИФА, в резултат на класирането си за четвъртфиналите на Световното 

първенство в Бразилия 2014. 

 

Белгийските червени дяволи ще носят за първи път новите си екипи на 4-ти септември по 

време на приятелския мач с Австралия. Екипите ще бъдат пуснати за предварителна 

продажба на http://shop.belgianreddevils.be/ от днес  14-ти август и ще бъдат достъпни за 

закупуване масово от 4-ти септември. 

 

http://shop.belgianreddevils.be/
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adidas вече има силни връзки с белгийския футбол, след като националният отбор на 

страната постигна едни от най-големите си успехи заедно със спортния бранд – четвърто 

място на Световното първенство в Мексико през 1986 г. и второ място на Евро 1980 в 

Италия. 

 

Клаус Питър-Майер, вицепрезидент на Global Sports Marketing Football в адиас коментира 

новината: „Подписването с подобна нация във футбола, която има огромен потенциал, 

е страхотно попъление към портфолиото на adidas. Допълнително това 

свидетелства за намерението ни да инвестираме в световния футбол и за в бъдеще. С 

успеха на Белгия на Световното първенство в Бразилия, достигайки до четвърт 

финалите, и класирането на пето място в ранглистата на ФИФА, сме развълнувани да 

изградим едно силно партньорство и очакваме Евро 2016 с нетърпение“. 

 

Филип ван Дорслаер, Marketing & Events Director на Кралската футболна федерация на 

Белгия от своя страна заявява: „Това е една фантастична новина за нас и ще подпомогне 

развитието на нашия футболен бранд на глобално равнище. В миналото сме 

споделяли едни от най-големите си успехи с adidas  и се гордеем, че отново ще 

работим с тази престижна и историческа компания. Успехите и неспиращите 

иновации на adidas ще подпомогнат белгийския футбол“. 

 

 

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 

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, 

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