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ADIDAS ПРЕДСТАВЯ X И ACE -   
БУТОНКИТЕ, КОИТО ЩЕ ТЕ НАПРАВЯТ РАЗЛИЧЕН 

 

Само два типа играчи определят модерната игра 
 

Херцогенаурах, 25 май – Днес има само два типа играчи – такива които предизвикват хаус и 

такива които контролират всичко. Тези, които променят играта и тези, които я играят. Най-добрите 

мениджъри, играчи и умове говорят – футболът се е променил.  

 

 

Пеп Гуардиола – „ Или е хаус или контрол. Има играчи, които мислят от какво се нуждае 

отбора и това е най-доброто решение за него. Този тип играч е интелигентен и с визия за 

нуждите на екипа. Той контролира.” 

„Но има и такива, които създават хаус. Тези, които играят с инстинкт и с талант. Те са 

отвъд клишетата. Те могат да създадат абсолютно всичко и ние няма как да контролираме 

или ограничим това.” 

 

За първи път, тези два типа играчи се сдобиват със собствени футболни обувки. Старите бутонки 

на adidas като F50,  Predator,  11pro  и Nitrocharge са преустановени от производство. Има само 

хаус и контрол  и това са  X и ACE.  

 

Новите adidas X15 & Ace15 
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Представяме ACE15 

 

 

Някои играчи са родени да контролират. Те са тези, които дърпат конците и определят темпото. 

Всеки екип се нуждае от такива играчи. Това спомага на треньорите да планират действия и 

хаотична игра. Играчи като Месут Йозил, Хамес Родригес, Оскар, Мануел Нойер и Иван Ракитич са 

в основата на някои от най-добрите отбори в света. adidas създаде ACE15 точно за тях.  

 

ACE15 са създадени, за да контролират. Революционната технология CONTROL WEB дава 

отличен контрол върху топката, благодарение на материята 3D. A3 – пластовете, комбинирани с 

захващащо EVA покритие за непобедим контрол. Новата невероятна конфигурация има повече 

шипове, които при допир с топката дават още повече контрол.  

Уникалното  NSG (Non-stop grip) покритие на бутонките използва 3D точки за перфектен контрол 

при всякакви условия. Играчите, които водят шоуто вече имат обувки, с които да доминират. 

 

 

 

 

 

 

 

adidas Ace15 
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Представяме Х15  

 

 

Някои играчи никога не могат да бъдат контролирани. Те са искрата, която запалва играта.  Не се 

поддават на правила и структури. Моментът в който тъплата става на крака- това е техният 

момент. Няма  отбрана или тактика, която да ги контролира – те са специалистите на хауса. Томас 

Мюлер, Гарет Бейл, Луиз Суарез, Карим Бензема и Алваро Мората, тези футболисти стрелят към 

целта без известие. За тях, adidas създаде X15. 

 

X15 е основното оръжие за най-опасните играчи на футбола. Технологията TECHFIT COLLAR 

предоставя по-висока поддръжка в областта на глезена. Подметката X-CLAW е конструирана, за 

да даде пълно сцепление с олекотено чувство. Иновативната X-CAGE е създадена специално за 

най-динамичните и подвижни играчи. Олекотения дизайн придава подкрепа дори и при най-

пъргавите движения.  X-SKIN е довършен от 3 слойна система, която доставя комфорт, защита и 

върхово представяне при всякаккви условия. Променящ играта продукт за променящи играта 

футболисти. 

 

Някои от най-добрите футболни играчи в света ще ностя ACE15 и X15 за първи път на финала на 

Шампионската Лига в Берлин на 6 юни. Бутонките ще бъдат достъпни за поръчка от 1 юли в 

магазините на  adidas и други селектирани магазини.  

 

adidas X15 
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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: 

Александър Чавдаров  | PR Specialist 

0886 01 07 35 | aleksandar.chavdarov@ogilvy.bg  
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