
 
 

аdidas Predator tour 2012 
 

Новите футболни обувки adidas Predator® Lethal Zones преминаха през цялата страна. 
 

 
 
През месец юни, в серия от няколко последователни уикенда, adidas представи своето най-ново оръжие - Predator® Lethal Zones. 
Невероятната обувка, която контролира играта. 
 
Снабдени с пет уникални зони, обувките Predator® предоставят цял арсенал от възможности в краката на играча. За да тестваме 
тези уникални зони, ние създадохме специален футболен терен с пет препятствия, всяко от които отговаряше на съответната 
зона: високоскоростен дрибъл, перфектно първо докосване и овладяване, sweet spot зона за генериране на скорост при удар във 
вратата, drive зона, за да започнете играта с пас от дълго разстояние и една пета зона за прецизен пас. Пет невероятни зони, един 
невероятен резултат: Перфектен контрол над топката. 
 
На 9-ти и 10-ти юни, аdidas Predator Tour 2012 посети Пловдив и Стара Загора и остави след себе си ярка следа от разгорещени 
футболни страсти и много приятни емоции. Много млади футболни надежди показаха своите умения на терена, а най-добрите от 
тях опитаха и сладкия вкус на победата.  
 

  
 
На 15-ти, 16-ти и 17-ти юни, аdidas Predator Tour 2012 премина през Бургас и Варна и разгорещи футболните страсти до краен 
предел. На специално изградения adidas терен, участниците дадоха най-доброто от себе си, за да преминат през петте препятсвия 
и да стигнат до крайната цел – големите награди. 
 



  
 
На 23-ти и 24-ти юни, adidas Predator Tour 2012 се завърна в столицата, където се проведе и заключителната фаза от турнето. 
Въпреки големите горещини, софиянци не се предадоха и се изправиха лице в лице с хищника на терена.  
 

  
 
Всички присъстващи имаха възможността да разгледат и тестват новите обувки adidas Predator. Всички участници получиха 
специални утешителни награди за спомен от adidas Predator Tour 2012 – снимки и гривнички, а най-добрите бяха достойно 
наградени. 
 
В 90 минутната игра, имате само 90 секунди за контрол над топката. Всяко докосване е от значение. С петте зони, новите обувки 
Predator ви дават изключителна прецизност с всеки ход. Супер леката SL гума, от която са изработени петте зони, осигурява по-
добро сцепление при всяко докосване на топката. 
 
Снимки и информация от турнето adidas Predator 2012 можете да откриете нa http://adidas-predator.webxploit-bg.com/ 
 
NB! Моля, ако използвате този PR материал, изпратете информация на magi@bars.bg, за да можем да отразим публикацията в месечния мониторинг. 
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