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There Will Be Haters: adidas представя новата си серия 

бутонки  
 

„Те мразят лъскавите ти нови бутонки, защото искат те да са тези, 

които ги носят“ 
 

 

adidas разпали страстите с новата си серия бутонки, които със сигурност ще предизвикат 

едновременно завист и страхопочитание. Едни от най-добрите футболисти в света вече обуха 

новите adizero f50, Predator, Nitrocharge и 11Pro, а сега е твой ред да бъдеш „най-мразеният“ 

играч на терена. 

 

 

 

 

 

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-

adizero f50, Predator, Nitrocharge и 11Pro 
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доброто от себе си на футболното игрище. Те просперират за сметка на омразата – и не дължат 

извинение за това. 

 

adidas постави началото на кампанията си #ThereWillBeHaters  с ново и провокативно видео с 

участието на футболно звезди като Гарет Бейл, Луис Суарес, Хамес Родригес и Карим Бензема. 

Новата серия ботонки на adidas, снабдена с последните иновации в технологиите, гарантира, че 

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

 

 

 

 

adizero f50 

Бутонките adidas adizero f50 са носени от най-успешните играчи в световния футбол и са 

създадени за да увеличат максимално тяхната скорост и маневреност. Революционният нов 

дизайн включва “ghost” графика, лъскав червен цвят и нов брандинг с трите линии на adidas, които 

предизвикват завист на терена. Триизмерният dribbletex слой на горната част на обувката 

повзолява по-висока скорост на дриблиране както на мокър, така и на сух терен. Външната 

подметка е с изцяло обновен дизайн с подобрен захват и конструкция на бутоните с втори слой за 

прихващане в основата на петата, вдъхновен от шпайковете за бягане. 

 

 

adidas adizero f50 
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Predator  

След като отбеляза своя 20-годишен юбилей миналата година, моделът Predator също претърпява 

обновление на дизайна си. Новата и изключително мека горна част предлага всички 

преимущества на кожата и синтетичните материали. Триизмерните SL гумени зони в комбинация с 

новосъздадения гелообразен слой предоставят оптимален захват на топката, както и възможност 

за по-прецизно подаване. Революционната рамка за контрол позволява перфектен контакт с 

топката, а прозрачната външна подметка предоставя пълен контрол на терена. 

 

adidas Predator 
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Nitrocharge 

При новият дизайн на бутонките Nitrocharge най-новите технологии са взети под особено 

внимание. Позицията на Еnergysling ивицата и по-голямата площ, отделена за защитни подплънки 

и защитната мрежеста част осигуряват неподражаема стабилност. Nitrocharge е перфектната 

бутонка за енергичния „играч-двигател“. 

 

 

 

adidas Nitrocharge 



                                                 Информация за медиите 
 

 

 

 

11Pro 

До този момент 11Pro са най-удобните бутонки на adidas, предлагащи перфектна комбинация от 

елегантност и стил. Структурата на петата и предната част на стъпалото предоставят подобрено 

напасване към крака и по-висока стабилност. Горната част на обувките включва специална рамка 

за контрол, която равномерно разпределя натоварването, а по-малките бутони позволяват по-

добро проникване в настилката на терена. Изработената от кожа горна част комфортно прилепя 

към крака и подсигурява оптимален контрол.  

 

Новите модели adidas adizero f50, adidas Predator, adidas Nitrocharge и adidas 11Pro ще бъдат 

достъпни за закупуване на www.adidas.com/football от месец февруари.  Включете се във 

футболната дискусия на facebook.com/adidasfootball. Може да ни следите и на @adidasfootball в 

twitter #ThereWillBeHaters. 

 

Повече информация на тема футбол може да получите на 

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

 

 

За adidas футбол: 

adidas 11Pro 

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