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adidas и Мексиканската футболна федерация 
представят новия екип „Трикольор” 

 
Дизайн и технологична иновация отличава новия екип на Мексико 

  
 
11 октомври 2013г. Мексико/ Херцогенаурах – adidas и Мексиканската футболна 
федерация (МФФ) представят официално  новите екипи на играчите от  националния отбор 
по време на мач от квалификациите за Световното първенство срещу отбора на Панама на 
стадион „Ацтека” в Мексико сити.   
 
Националният футболен тим на Мексико, спонсориран от adidas, пръв дебютира с новите 
екипи.  Те символично представят цялата надежда и оптимизъм на страната в борбата на 
отбора за квалификация  за Световната купа в Бразилия през 2014 година. 
 
Цветово новата фланелка е решена в два тона на зелената гама, което подчертава 
уникалния,  висококачествен дизайн. Елегантните бели ивици, докосващи гърдите и 
раменете, както и логото на adidas с трите ленти завършват цялостния й вид.  
 
Гербът на МФФ е поставен в средата на гърдите, придружен с графични елементи, 
символизиращи силата, страстта и гордостта на цялата нация. Думата „Мексико” на гърба на 
фланелката е изкусно подчертана графично, въплащавайки идеята за богатото минало на 
страната.  
 
Новият екип е и най-лекият в историята на клуба, благодарение работата на инженерния 
екип adizero. Използвайки различни технологии и иновации adidas създаде най-лекия 
футболен екип до момента, позволяващ  на футболистите да останат в отлична 
кондиция  по време на целия мач. 
 
Теодоро Хюсман, Бранд директор на adidas коментира: „ За adidas е чест да облича 
националния отбор на Мексико. Създадохме най-лекия екип с иновативен и уникален дизайн, 
оставайки верни на нашите принципи, а именно винаги да предлагаме най-доброто на 
нашите атлети, Мексиканската федерация, както и на футболните фенове по пътя към 
световната купа през 2014-та година”. 
  
Новият мексикански екип ще бъде достъпен от 14 ноември в избрани adidas магазини, 
търговски представителства, както и на www.adidas.com/football. 
 
Още новости за футбола може да намерите на 
http://news.adidas.com/BG/PERFORMANCE/FOOTBALL или се включете в разговора във 
facebook.com/adidasfootball или на @adidasfootball в Twitter. 

 
--- 
Относно adidas Football: 
adidas е световен лидер в сферата на футбола. Спортният бранд е основен спонсор на най-
големите футболни първенства в света, като Световното първенство по футбол, ФИФА Купа 
на конфедерациите, УЕФА Шампионска лига, УЕФА Лига Европа и Европейското първенство 
по футбол. Освен това, adidas спонсорира водещи футболни клубове като Реал Мадрид, ФК 
Байерн Мюнхен, АК Милан, Фламенго и Челси. Някои от най-добрите в света играчи са също 
подкрепени от adidas като Лео Меси, Дейвид Бекам, Дани Алвеш, Кака, Стивън Джерард, 
Карим Бензема и Бастиан Швайнщайгер. 
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