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Почувствай революцията в бягането с BOOST 
Усещаш, че плаваш, а изглежда, че летиш 

 

 

Бягането е един от най-ефективните начини да бъдем във форма и да се радваме на 
крепко здраве. В най-близкия парк, или по тротоара, все повече хора по света избират 
тичането за основна част от физическата си подготовка. Освен мотивацията обаче, 
подходящата екипировка също е от голямо значение за тренировките ни. Тя може не 
само да подобри резултатите ни, но и да ни предпази от травми и наранявания. 
Осъзнавайки това, по-добре от всеки друг бранд, adidas не спира да предоставя 
иновативни технологии на активно спортуващите.  

BOOST е новата революция в бягането. Технологията е разработена специално за 
бегачите, които не искат да бъдат изправени пред избора между омекотяване и 
отскачане на подметката. 

През сезон Есен/Зима 2014 моделите BOOST идват и в нови разцветки, с които ще 
бъдете не само стилни, но и ще извлечете максимума от бягането си. 

Освен разработката на революционни и иновативни технологии, adidas следва и 
философията за популяризиране и поощряване на активния и здравословен начин на 
живот.  

В тази връзка спортния бранд организира месец, посветен на бягането, съвместно с 
5kmrun. Официалният старт на „Месецът на adidas”ще бъде даден с една по-
нестандарта инициатива – Нощно бягане на Гребната база в Пловдив. То ще се проведе 
на 27 септември от 20:30 ч. Освен че ще бъде началото на месец, посветен на бягането, 
инициативата на 5kmrun и adidas е в подкрепа на създаването на по-добри и безопасни 
условия за спорт и бягане в тъмната част от денонощието. 

Освен в Пловдив в рамките на „Месецът на adidas” ще бъдат организирани специални 
бягания и в останалите градове, част от 5kmrun – София, Варна и Бургас. Както винаги 
редовните участници от четирите града ги очакват много спортни емоции и изненади, 
предоставени от adidas. 

Допълнително всички почитатели на adidas, които закупят running продукти в 
представителните магазини на бранда между 24 септември и 24 октомври ще имат 
възможността да участват в томбола с много изненади, подготвени от adidas. 

Допълнителна информация за останалите дейности на adidas ще намерите на 

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