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Байерн Мюнхен ще бъде в центъра на най-новия епизод от поредицата на adidas 

Gamedayplus. 

 

В епизода Хави Мартинес ни кани в дома си заедно със своите съотборници Хуан Бернант 

и Пепе Рейна. Също така треньорът Пеп Гуардиола ще обясни какви качества се изискват, 

за да бъдеш професионален футболист, а Давид Алаба ще ни разкаже за хейтърите във 

футбола. Финално Томас Мюлер ще опише какво се случва зад колисите по време на фото 

сесиите на adidas. 

 

Хави Мартинес организира вечер „по мъжки“ с испанските си съотборници в Байерн Хуан 

Бернант и Пепе Рейна . Момчетата ще обсъдят живота си в Байерн, треньора Пеп 

Гуардиола и прякорите, с които се обръщат един към друг. 

 

Пеп Гуардиола споделя съветите си към младите играчи, които мечтаят да проправят пътя 

си в професионалния футбол, и ще разкаже за характера и пъргавостта на терена на Давид 

Алаба. От своя страна Алаба ще обсъди с нас начина, по които феновете на 

противниковите отбори влияят на стила му на игра и представянето на терена. 

 

След това ще разговаряме с Томас Мюлер относно Шампионската лига, възможността 

Байерн да я спечели отново и взаимоотношенията му със съотборниците. В ексклузивната 

игра тази седмица, зрителите могат да спечелят тениска на Байерн Мюнхен, с автографи от 

Томас Мюлер, Пеп Гуардиола, Давид Алаба и Ариен Робен. 
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И за достоен финал ще направим обиколка на Allianz Arena заедно с мениджъра на Байерн 

Мюнхен Катлийн Крюгер, а след това ще се срещнем с екипа, които седи зад дизайна на 

новaтa серия бутонки adizero F50 Tattoo Pack.  

 

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-

добрите играчи в света са и лица на adidas – Лео Меси, Гарет Бейл, Мезут Йозил, Дани 

Алвареш, Оскар, Шави, Бастиан Швайнщайгер и Карим Бензема. 

 

За контакт: 

Мира Гатева | PR Manager 

0894 30 69 69 | mira.gateva@ogilvy.bg 

 

http://news.adidas.com/BG/home/FOOTBALL
mailto:mira.gateva@ogilvy.bg

