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Adidas пуска новите футболни обувки на Меси adizeroTM f50  

и 

Официалната топка за финалите на Шампионската лига на 

УЕФА adidas Finale Lisbon 

 

Двата продукта ще дебютират на осминафиналите на 

Шампионската лига 

 

Херцогенаурах, Лисабон, 17 февруари 2014 – Днес adidas представи новите обувки 

adizeroTM f50, подписани лично от Лео Меси, които аржентинската звезда ще носи 

за първи път на осминафиналите на Шампионската лига на Европа на 18 февруари.  

 

 

Новите adizeroTM f50 Messi 
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Новите adizeroTM f50 Messi включват цветова гама от зелено, синьо, розово, оранжево и 

бяло, както и култовите три линии на adidas, комбинирайки революционни технологии с 

прецизно взетата мярка на крака на четирикратния носител на Златната топка. Със своето 

тегло от едва 165 грама, adizero™ f50 Messi е една от най-леките фуболни обувки  на 

пазара. 

 

Меси, както и всички останали футболисти, които ще участват в осминафиналите за 

Шампионската лига на Европа, ще играят за първи път с adidas Finale Lisbon, 

официалната футболна топка на решаващите кръгове на най-престижния клубен 

шампионат в света на футбола. 

 

 

Футболната топка adidas Finale Lisbon и Трофеят за Купата на Шампионската лига на 

УЕФА 

Дизайнът на топката през тази година е вдъхновен от традициите на Португалия като горда 

мореплавателска нация. Различните нюанси на синьото отразяват важната роля, която 
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морето и небето заемат в историята на португалското корабоплаване. От своя страна, 

оранжевото препраща към цвета на покривите на сградите в столицата Лисабон, които 

могат да бъдат видяни от различни точки, разпръснати из хълмовете на града. 

 

Топката има външен покривен слой от текстил, изработен с цел да гарантира максимален 

контрол в точката на удара. Термално обработеният панел на звезди, базиран на логото на 

Шампионската лига на УЕФА, допринася за гладката безшевна повърхност на топката, 

както и за подобрените й характеристики. 

 

„Невероятно е да играеш в решаващите фази на Шампионската лига на УЕФА и се надявам 

този сезон да успеем да достигнем до финалния мач в Лисабон. Топката е много красива! 

Мога да кажа, че топката на Шампионската лига е най-популярната сред играчите, тя 

поставя най-високия стандарт и adidas продължава да внася подобрения на  този продукт с 

всяка изминала година. Също така, с нетърпение очаквам да покажа на моите фенове 

новите ми обувки adizero f50 Messi, с които ще дебютирам на осминафиналите за 

Шампионската лига на УЕФА във вторник вечер”, коментира Лео Меси по повод на новата 

adidas Finale Lisbon и своите adizero f50 Messi. 

 

„През годините, иновациите, постигнати с  всяка една от нашите футболни топки, 

разкриват еволюцията на футбола и начина, по който той се играе. Понякога става въпрос 

не за революционни открития, а по-скоро за малки, но решаващи поправки, които правят 

топката все по-добра и засилват преживяването, както за професионалните футболисти, 

така и за аматьорите”, посочи Йохен Раф, старши продуктов мениджър, adidas Football.  

 

Футболната топка adidas Finale Lisbon ще бъде използвана във всички мачове от 

Шампионската лига от старта на осминафиналите на 16 февруари, включително и във 

финала в Лисабон. Тя е достъпна на пазара в магазините на adidas, асоциираните 

доставчици на бранда и на www.adidas.com/football. Присъединете се към дискусиите 

за Шампионската лига на УЕФА на www.adidas.com/gamedayplus или в Twitter, на 

@adidasfootball #ucl. 

 

http://www.adidas.com/football
http://www.adidas.com/gamedayplus
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Бутонките adizeroTM f50 Messi ще бъдат в продажба в магазинната мрежа на adidas, чрез 

асоциираните доставчици на бранда и на www.adidas.com/football след 1 март 2014 г. 

Повече информация можете да намерите на http://news.adidas.com/BG и 

www.adidas.com/gamedayplus или в Twitter на @adidasfootball #ucl. 

 

--- 
 

Adidas произвежда официалните топки за футболни шампионати от 1970 г. 

 

Опитът на adidas в производството на футболни продукти е без аналог. Компанията 

произвежда футболни топки от 1963 г. и в момента е водещ производител на световно 

равнище, винаги използвайки последните технологии. аdidas осигурява топките за 

големите шампионати на УЕФА и ФИФА от 1970 г., като от 2006 г. е и официалният 

доставчик на топката за мачовете от Шампионската лига на УЕФА. Футболната топка adidas 

Finale се използва във финалите на Шампионската лига от сезона 2000/2001 г. От 2008 г. 

насам adidas e официален доставчик и на топката за шампионата за Африканската купа на 

нациите, организиран от Африканската футболна конфедерация. 

 

За контакт: 
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