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adidas представя новата тениска за гостуващите мачове на 

Аржентинския национален отбор 
 

Иновативните технологии, лекотата и футболното наследство са ключовите 
характеристики на униформата, създадена специално за Световната купа в 

Бразилия през 2014 г. 
 

 
Буенос Айрес, февруари 2014 г. В навечерието на старта на Световното първенство в 
Бразилия, adidas Аржентина представи новата тениска за гостуващите мачове на 
Аржентинската футболна федерация. 
 
Дизайнът на футболния екип комбинира традиционното синьо със златото от герба 
на страната. Златният цвят присъства върху цялата тениска, засилвайки нейната 
идентичност и същевременно отдавайки заслужената чест на историческите успехи 
на аржентинския футбол. Екипът включва  сини шорти и чорапи, също допълнени 
със златно в тон с тениската. 
 
Изработвайки дизайна на тениската, adidas взема предвид както страстта на 
аржентинския народ към футбола, така и дълбокото уважение, което той има към 
своите национални символи и история. Тениската дава отговор на безусловната 
подкрепа, която националният тим ще получи от феновете си в най-голямото 
предизвикателство на годината: Световната купа в Бразилия. 
 

 

 

 

Различните тонове на синьото, които виждаме върху тениската за гостуващите 
мачове са същите като тези, използвани от националния отбор в предишни световни 
първенства. Също както и при униформата за домакинските двубои, дизайнът на 
тениската създава визуален ефект  за знаме, развяващо се на вятъра. 
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Намаленото благодарение на технологията adizero тегло на тениската, използвана и 
за домакинския екип,  я прави най-леката на пазара. Тя осигурява на играчите по-
добро проветрение и комфорт на терена по време на игра. 
 

Присъединете се към футболните дискусии във Facebook на 
www.facebook.com/adidasfootball и в Twitter на @adidasfootball.  Допълнителна 

информация ще намерите на http://news.adidas.com/BG/home/FOOTBALL.  
 

 

За аdidas футбол 
аdidas е световен лидер в областта на футбола. Официален спонсор, доставчик и 
партньор на най-важните футболни турнири в света като FIFA World Cup ™, Купата на 
конфедерациите на ФИФА, на Шампионска лига на УЕФА™, на Европейска лига на 
UEFA™ и Европейското първенство на УЕФА. аdidas спонсорира някои от най-добрите 
футболни федерации в световния футбол, включително Испания, Аржентина, 
Германия, Япония, Русия, Колумбия, Мексико и Нигерия. Спортният бранд подкрепя 
някои от най-добрите клубове в света, включително Реал Мадрид, Байерн Мюнхен, 
Милан, Фламенго и Челси. Някои от най-добрите играчи в света са и лица на аdidas – 
Лео Меси, Гарет Бейл, Мезут Йозил, Дани Алвеш, Оскар, Шави, Бастиан 
Швайнщайгер и Карим Бензема.  
 

За контакт: 
Мира Гатева | PR Manager 
0894 30 69 69 | mira.gateva@ogilvy.bg  
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