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Adidas представя новият екип на Реал Мадрид за сезон 2015-

2016 с мотото “само съвършеното се брои” 
      

Мадрид, 15 Юни 2015 – adidas и Реал Мадрид днес представят новите екипи за сезон 

2015-2016 с ясното послание: само съвършеното се брои. За Реал Мадрид само победата 

не е достатъчна, всяка победа трябва да бъде съвършена. Тази идея е въплътена в 

комбинациите от цветове на новите екипи за домакински и гостуващи мачове, които се 

стремят към съвършенство на игрището. Всеки сезон,футболистите от Реал Мадрид се 

изправят срещу най-големите си съперници - самите те. Все пак, няма по-голямо 

премеждие от това, да наминеш себе си. 

 

 

 

За новият сезон, основния бял цвят е комбиниран със сребристо сиво в трите ивици на 

тениската. Бялото символизира, че всеки нов сезон е бяло платно, на което се изрисува 

успеха. Вече спечелените триумфи са история, това което е от значение е в бъдещето: да 

постигаш нови победи и да  бъдеш по-добър във всяка игра. От вътрешната страна, в 

зоната на врата, се вижда логото на футбулния клуб, следвано от надписа  “hala madrid y 

nada más” („Хайде Мадрид и нищо друго”, от химна на отбора) в същият сив цвят. По 

отношение на дизайна, обло деколте и ефект на подгънати ръкави прибавят допълнителна 

класа на тениската. 

2015/16 Реал Мадрид домакински екип 
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Гербът стои, надделявайки над бялото и сивото и показва традиционните цветове на клуба 

с голяма наситеност и различни текстури. 

       

Белите и сиви шорти, както и чорапите, завършват ивицата, комбинирайки традицията в 

модерния дизайн. Този бял и сив екип се стреми към превъзходство в дизайна, подобно 

на стремежа на Реал Мадрид за съвършенство не само на терена, но навсякъде. 

 

Екипът на вратаря е черен на цвят със сиви ивици. Деколтето е различно и свежо. Има и 

сиви ръбове в долната част на тениската, които контрастират на черният цвят. 

 

 

 

 

Ако има цвят, който представя елегантността както никой друг, това е сивият цвят в екипа 

за навън. Сивият цвят е често асоцииран с този на градската естетика и в този случай 

металният тон служи като почит на всички трофеи на Реал Мадрид, които отбора е 

спечелил през годините, както и тези, които престои да спечели. Цветът се казва the Silver 

Glory ( Сребърната Слава) и представлява тези трофеи, вшити в тази уникална и 

ненадмината тениска. 
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Основната история около този екип е материята: чувството за памук,въпреки че това е 

материя за добро представяне, предоставя по-градски и ежедневен стил без да се губи 

функционалността и комфорта, нужен на играчите.  Колкото до блузата за вкъщи,също има 

обло деколте и вътрешен надпис “hala madrid y nada más”. 

 

За тенсиката за гостуващи мачове, цветовете на клубния герб са изпълнени в сиво и бяло. 

За допълнително подсилване на цветовете, екипът е изработен с флуоресцентни жълти 

ивици, които придават модерен и младежки стил. Същият флуоресцентен детайл се 

открива и по късите панталони и чорапи, създавайки ивица, която е мощна и в същото 

време елегантна. 

 

 

 

 

Послание на кампанията: 

 „Когато си най-добрият футболен клуб в света, това което те кара да се развиваш и 

растеш са не останалите отбори, а стремежа да подобриш собственото си 

отличително завещание. 

Преследването на съвършенството е цел. Съвършенството е в играта, в поведението, 

в играчите. И това изисква непреклонно внимание към всеки детайл на терена, както и 

извън него. 

2015/16 Реал Мадрид екип за гостуващи мачове 
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Реал Мадрид служи за пример на света; всичко, което правим е проверявано много 

детайлно. Ето защо е толкова важно да спечелим, но не как да е. Не, нашата победа 

трябва да бъде необорима – във всеки аспект. Нашите победи трябва да надминат 

предишните победи- с по-забележителни цели, по-изненадващи ходове и повече трофеи 

на стената. 

Така е, защото ти си бил победител толкова много пъти, че знаеш каква трябва да е 

следващата победа, за да достигнеш съвършенството. 

Защото си бил победител толкова много пъти, за да знаеш, че следващата победа 

трябва да бъде съвършена.” 

Само съвършеното се брои 
#bethedifference 
 

За повече информация, моля посетете adidas.com/bethedifference или 

facebook.com/adidasfootball или ни последвайте @adidasfootball #BETHEDIFFERENCE в 

тутър или инстаграм, за да се присъедините към дискусията. 

 

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 Expert 

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