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adidas представя бутонките на Меси за Шампионската 

лига 
 

Новите adizero f50 Messi са посветени на доминацията на 

аржентинската звезда в Европа 

 

 

adidas представя новото попълнение в серията футболни обувки adizero f50 Messi. 

Обелязвайки наближаващия старт на Шампионска лига, най-престижния клубен турнир в 

света, adidas разкри новия си дизайн, посветен на Лео Меси и неговите феноменални 

успехи. 

 

 

 

 

 

Бутонките, вдъхновени от архитектурата на Барселона, възвеличават магическите 

представяния на европейските терени на Меси. Дизайнът на футболните обувки 
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олицетворява всеки гол на аржентинеца и всички 21 града, в които ги е бележил. 

Допълнително дизайнът пресъздава четирите пъти, в които Меси е бил носител на 

Златната обувка, четирите ми хеттрика в Шампионската лига, както и трите пъти, когато е 

вдигал трофея на турнира.  

 

Лео Меси е считан за най-добрият играч в света и за най-успешният в историята на 

Шампионската лига. Думи като „респект“, „забавление“ и „скорост“ са вплетени в дизайна 

на бутонките и символизират основните качества на неговия стил на игра. 

 

Новите adizero™ f50 комбинират революционни технологии с прецизно инженерство, 

като всеки детайл на бутонките е създаден за да направи играча, които ги носи, възможно 

най-бърз на терена. С тегло от само 165 гр., това са най-леките спортни обувки на пазара.  

 

UEFA Champions League f50 са второто издание в серията, която включва и бутонките Messi 

La Liga, и ще бъдат носени от Меси ексклузивно по време на предстощия сезон на 

Шампионската лига. 

 

Бутонките са достъпни за закупуване на www.adidas.com/messi-collection от 15 септември. 

 

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, 

включително Реал Мадрид, Байерн Мюнхен, Милан, Фламенго и Челси. Някои от най-

http://www.adidas.com/messi-collection
http://news.adidas.com/BG/home/FOOTBALL
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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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