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Суарес, Бейл, Родригес и Бензема са звездите в новия 

видеоклип на adidas #therewillbehaters 
 

 

Звездите на adidas подканват феновете да се „отдадат на 

хейта“ 
 

 

adidas разпали страстите в света на футбола със старта на кампанията си #ThereWillBeHaters, 

изградена около провокативния видеоклип с участието на футболни звезди като Луис Суарес, 

Гарет Бейл, Хамес Родригес и Карим Бензема. 

 

 

 

 

Да имаш „хейтъри“ може да се приеме като ултимативния комплимент за един футболист. Най-

добрите играчи знаят, че доброто представяне на терена предизвиква чувство на омраза у 

феновете и противниците, особено в социалните медии. Това обаче ги мотивира да дават най-

доброто от себе си на футболното игрище. Те просперират за сметка на омразата – и не дължат 

извинение за това. 
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Премиерата на клипа, включващ парчето „Battle Royale (Haters Instrument VIP) на Apashe, съвпада 

с пускането на новата серия футболни обувки на adidas за 2015 г. Моделите adizero f50, Predator, 

Nitrocharge и 11Pro, снабдени с последните иновации в технологиите, гарантират, че играчите ще 

провокират „хейтърите“ от момента, в който стъпят на терена.  

 

 

 

 

Видеоклипът, който започва с провокативен глас зад кадър, заявяващ „Те мразят начина, по който 

ходиш. Те мразят начина, по който говориш...“, включва звездите Гарет „Hero” Бейл, Хамес 

„Golden Boy” Родригес, Луис „Target Man” Суарес и Карим „Hip Hop VIP” Бензема. Клипът е 

шеметен тур на живота на тези играчи, по начина, по които феновете си го представят. Фокусът е 

върху бляскавия им живот, пресиленото отпразнуване на всеки гол, придобивките и брезупречния 

им външен вид. 

 

След това видеото изобразява как, защо и какво точни хейтърите мразят най-много у тях... 

впечатляващите им постижения на терена, както и бутонките, които спомагат за бляскавото им 
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представяне. „Те мразят лъскавите ти нови обувки. Те ги мразят... защото искат те да са тези, които 

ги носят“. 

 

 

 

Най-мразените играчи в света ще носят изцяло обновените adidas adizero f50, adidas Predator, 

adidas Nitrocharge и adidas 11Pro на терена от 23 януари. Моделите ще бъдат достъпни за 

закупуване от месец февруари в представителните магазини на adidas и редица специализирани 

магазини по света. За повече информация може да посетите adidas.com/football или 

facebook.com/adidasfootball. Включете се в Twitter дискусията на 

@adidasfootball#ThereWillBeHaters. 

 

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 

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