
 
 

 
adidas представя новите екипи на Ювентус за сезон 2015/16 

 

 
Италианският клуб ще носи екипировка на adidas през следващите 6 години 

 

 
 
adidas и Ювентус официално представиха екипите за домакински и гостуващи мачове за сезон 2015/16, 

поставяйки начало на партньорството между спортния бранд и клуба, което ще продължи до 2021 г. 

 

„Гордеем се, че ще работим с adidas в толкова важен период в историята на клуба“, заявява търговският 

директор на Ювентус Франческо Калво. „Убедени сме, че adidas ще изиграе ключова роля в развитието 

на отбора, а ние от своя страна ще помогнем на бранда да затвърди позициите си в световния футбол. 

Смятам, че следващите шест години ще поставят началото на едно дългосрочно партньорство“, допълва 

Калво. 

 

Екипът за домакински мачове запазва традиционните за Ювентус цветове - черно и бяло. Дизайнът на 

тениската включва буквата „J”, която е символ на клуба, както и логото и трите линии на adidas. Шортите 

са изцяло бели, а имената на футболистите и номерата им на гърба на тениската ще бъдат в черно.  

 

„За първи път в историята Ювентус ще носи екипи на adidas. Горди сме, че ще си партнираме с 

настоящия шампион на Италия и с радост представяме екипите за новия сезон на феновете на клуба“, 

коментира Андреас Гелнер, управляващ директор на adidas за Южна Европа. 

 

Екипът за гостуващи мачове препраща към корените на Ювентус. От основаването през 1897 г. до 1903 г. 

играчите на клуба носят розови фланелки, комбинирани с черни шорти. Дизайнерите на adidas вдъхват 

нов живот на традицията като съчетават светло розовия цвят с по-тъмни елементи на ръкавите и 

предната част на екипа, създавайки микс от история и съвременност. 

 



 
 

Двата екипа включват иновативната технология adizero на adidas, която осигурява максимален комфорт 

на играчите. Олекотената материя позволява по-добро охлаждане и по-голяма свобода на движение 

без да компенсира от гъвкавост и еластичност. 

 

Екипите ще бъдат достъпни за закупуване в представителните магазини на adidas и Ювентус, както и 

специализирани спортни вериги и онлайн магазини по света. 

 

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. 
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