Информация за медиите
Култовите adidas Copa Mundial танцуват в ритъма на самбата
Компанията пуска лимитирана линия спортни обувки, вдъхновени от Бразилия

25 януари 2013 г., Херцогенаурах

- adidas представи новата колекция Samba Copa

Mundial: серия обувки с уникален дизайн, които съчетават разноцветната линия Samba,
пусната в края на миналата година, с култовите Copa Mundial – най-продаваните бутонки в
историята на футбола.

През ноември 2013 г. adidas даде успешен старт на кампанията “All in or Nothing” 2014
FIFA World Cup Brazil™, пускайки на пазара колекцията Samba, представляваща
разнообразие от цветови решения за четирите модела спортни обувки adizero™ f50,
predator®, nitrocharge™ и 11pro. В резултат от позитивната реакция на феновете на
спортния бранд в цял свят, adidas взе решението да разшири колекцията, добавяйки към
нея и класическите Copa Mundial.

adidas Samba Copa Mundial

Информация за медиите
Излязла на пазара за първи път през 1982 г., Copa Mundial е най-продаваната футболна
обувка в историята, носена от икони като Франц Бекенбауер, Мишел Платини, Зико и
Карл-Хайнц Румениге. Оттогава са продадени над 10 милиона чифта от бутонките, които
са и последната продуктова иновация, разработена от легендата в света на спортните
стоки и създател на adidas Ади Даслер.

adidas ще пусне лимитиран брой обувки за всеки от цветовете на Samba Copa Mundial.
Новите обувки запазват същото качество и усещане като това на традиционния модел, но
го допълват с интензивните цветови решения на колекцията Samba.

“За Samba Copa Mundial, желанието ни беше да отдадем заслужената чест на
легендарните Copa Mundial, но също така да предоставим на футболистите по цял свят
шанса да отпразнуват Световната купа в Бразилия, добавяйки към тях допълнителен цвят.
Решението е цветно и енергично, без да нарушава култовия дизайн и усещане на Copa,” коментира Михаел Майнхолд, продуктов мениджър на adidas Football.

Samba Copa Mundial е достъпна на пазара от 25 януари в магазините на adidas и чрез
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 найголемите 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, Гарет Бейл, Мезут Юзил, Дани
Алвеш, Оскар, Шави, Карим Бензема и Бастиан Швайнщайгер.
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