
 
 

 

adidas представя екипа за гостуващи мачове на 

Манчестър Юнайтед за новия сезон  

 

adidas и един от най-големите футболни клубове в света Манчестър Юнайтед представиха екипа за 

гостуващи мачове на отбора за сезон 2015/16. 

Дизайнът е вдъхновен от класическите екипи в богатата история на Юнайтед, включително тези на 

легендарните състави на Мат Бъзби от 60-те години. Фланелката е с V-образна яка и графични 

елементи, наподобяващи екипа, носен от Райън Гигс по време на дебютния му сезон през 90-те 

години. 

Освен класическите елементи в дизайна, в разработката на екипа adidas влага и най-новите си 

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

Представянето на новите екипи на Манчестър Юнайтед съвпада със старта на кампанията “Break 

Expectations“, която ще отблежи новото начало за отбора и  неговото завръщане в Шампионската 

лига. Визиите и кратките видео клипове са вдъхновени от култовия тризъбец, които е разположен на 

емблемата на клуба. 

Официалният дебют на екипа ще бъде по време на мача от Английската висша лига срещу Астън Вила 

на 14 август. 

Новите екипи за домакински мачове на Манчестър Юнайтед ще бъдат достъпни за закупуване от 14 

август в официалните магазини на клуба и на adidas, 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: 

http://news.adidas.com/BG/home/FOOTBALL


 
 

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  

 

 

 

 

 

mailto:aleksandar.chavdarov@ogilvy.bg

