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Стилът на adidas Originals ще завладее клуб Yalta 

DJ Noir пристига специално за партито на лайфстайл бранда  

 

София, 13 ноември 2014 г. – adidas Originals ще пренесе успешното си съчетание на 

градски стил и спортен комфорт на грандиозно парти в култовия столичен клуб Yalta. 

Специално за събитието ще дойде световната звезда на хаус сцената DJ Noir. Партито ще 

се проведе на 21 ноември, петък. 

 

adidas Originals диктува световните модни тенденции с неповторимата си комбинация от 

автентичен спортен и неподправен градски стил. За новата колекция Originals е почерпено 

вдъхновение от богата история на adidas. В резултат имаме съвременна интерпретация на 

любими модели от миналото, както и нови принтове, които дават енергия и настроение.  

 

Неслучайно заклети фенове на марката са световноизвестни музиканти и модни икони 

като Фарел Уилямс и Рита Ора. И през тази година adidas Originals представи впечатяващи 

съвместни колекции с двете звезди. Успешните колаборации на adidas винаги са 

доказвали усетът за стил и мода на лайфстайл бранда. Те неизменно се превръщат в 

тенденции, следвани не само от младите хора.  

 

Още едно доказателство е зашеметяваща колаборация със забавния и оригинален бранд 

за аксесоари Italia Independent. Ексцентричният предприемач Лапо Елкан преглежда 

богатите архиви на adidas, както и своите собствени, за да почерпи вдъхновение за ZX Flux 

серията обувки – Italia Independent print и Italia Independent NPS. 

 

аdidas Originals е изборът на съвременния градски човек. Той не залага на носталгията по 

миналото, а по-скоро търси най-доброто, издържало изпитанието на времето, творение. 

Дотук е лесната част. Трудното е това, което откроява adidas Originals – модерни и смели 
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разцветки и принтове, които се отличават в клуба и на улицата. Освен това, продуктите на 

adidas Originals са ясно разпознаваеми благодарение на Trefoil логото, представено за 

първи път още през 1972 г. 

 

Базираният в Алборг DJ Noir е едно от водещите имена на световната хаус сцена, с участия  

в множество клубове по света. Това ще бъде второто му посещение в България. Партито 

на adidas Originals в клуб Yalta ще бъде на 21 ноември 2014 г. от 23:00, а входът за първите 

сто пристигнали ще бъде безплатен. 

 

adidas Originals е автентичният лайфстайл бранд, символизиран от Trefoil логото. Серията вдъхва 

нов живот на класическите модели на adidas, по начин, съобразен с вкусовете на модерния и 

стилен потребител. 
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