
 
 

 

 

adidas представи екипите на Манчестър Юнайтед, 

поставяйки началото на рекордно 10-годишно 

партньорство 

 

adidas представи новите екипи за домакински мачове на Манчестър Юнайтед за сезон 2015/16. 

Клубът е един от най-успешните и популярни отбори в света и има 659 милиона поддръжници в 

глобален мащаб. 

Дизайнът на екипа, които ще направи официалния си дебют по време на първия мач за сезона на 

Олд Трафорд, е базиран на класическите екипи на Манчестър Юнайтед от 80-те години. 

Допълнително в разработката на екипа adidas влага най-новите си технологии за олекотяване и 

охлаждане, за да позволи на играчите да покажат най-доброто от себе си на терена. 

Дизайнерът в adidas Индиго Търнър, който е дългогодишен поддръжник на Манчестър Юнайтед, 

коментира новия екип: 

„За нас бе истинска чест да разработим новите екипи на Манчестър Юнайтед. Това не е първият 

път, в който си партнираме с клуба и почерпихме вдъхновение от класическите екипи на Юнайтед. 

Нашата цел бе да създадем нещо неочаквано  - семпъл, но въздействащ дизайн. С елементи като 

V-образната яка и култовите три линии на adidas на ръкавите, създадохме един уникален екип за 

Манчестър Юнайтед за сезон 2015/16“.  

За да отбележи новото начало за Манчестър Юнайтед и  неговото завръщане в Шампионската 

лига, adidas стартира и кампанията “Break Expectations”. Визиите и кратките видео клипове са 

вдъхновени от култовия тризъбец, които е разположен на емблемата на клуба. 

„Всички в Манчестър Юнайтед се гордеем с новия дизайн на екипите ни, който е препратка към 

богатата история на отбора. Юнайтед и adidas имат дълга и запомняща се история във футбола, 

задавайки посоката за иновации и представяне на терена. Екипът за сезон 2015/16 ще се хареса 

на верните ни поддръжници и демонстрира опита на adidas в създаването на иновативни 

продукти за футболната индустрия“, коментира Ричърд Арнолд, управляващ директор на 

Manchester United Group. 



 
 

 

Екипите за домакински мачове на Манчестър Юнайтед за новия сезон ще бъдат достъпни за 

закупуване от месец август в представителните магазини на клуба и adidas, както специализирани 

търговски 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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