
 

 

 
 

adidas представя новия екип за гостуващи мачове на Милан за сезон 
2015/16 

 
Росoнерите ще излязат за първи път на терена с новия екип в Шензен по 

време “Derby della Madonnina"  
 

 
 
 

Милан ще представи официално новите си екипи за гостуващи мачове по време на престижния турнир 

Международна купа на шампионите. Дебютът ще се състои по време на мача на Росонерите срещу Интер в 

Шензен. adidas и Милан решават да представят екипа в Китай като почит към милионите фенове на отбора 

в страната.  

 

Като част от турнето на Милан в Китай на 28 юли отборът и треньорът Синиша Михайлович ще посетят 

adidas Football Base в Шанхай, където ще се срещнат на живо с фенове и представители на медиите. 

 

Фланелката за гостуващи мачове е решена в бяло, като влючва лента с италианското знаме по подобие на 

основния екип на Милан за сезон 2015/16. Допълнително дизайнът на фланелката включва и препратка 

към цветовете на Expo2015 като почит към родния град на отбора Милано, където ще се провежда 

международното изложение от 1 май до 31 октомври.  

 

Шортите са също бели с три сиви линии. Логото на Милан е в предната част, а логото на adidas в сиво на 

гърба. Имената и номера на играчите са изписани със специалния шрифт на отбора – Milan Type. 

 

Екипът на Росонерите предлага иновативните технологии на adidas, които позволяват на играчите да се 

чувстват комфортно и да подобрят бързината си на терена. Ултралеката материя осигурява по-добро 

охлаждане и регулация на температурата, както и по-голяма свобода на движение без да компенсират от 

гъвкавост и издръжливост.   

 

 

Повече информация на тема футбол може да получите на http://news.adidas.com/BG/home/FOOTBALL.  

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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