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adidas представи новата тениска за гостуващите мачове на 
Колумбийската футболна федерация за Световната купа в 

Бразилия 2014 
 
 
 

20 февруари 2014 г. – adidas представи новата тениска, която колумбийският национален 

отбор по футбол ще носи като гост в мачовете от Световното първенство в Бразилия 2014. 

Отборът ще дебютира с новия екип на предстоящата среща с Тунис на 5 март. 

 

Дизайнът на футболната униформа е препратка към тениската на националите от  90-те 

години, считани за най-славния период на колумбийския футбол след невероятното 

представяне на отбора на Световната купа в Италия през 1990 г. 

 

 

   

 

Тениската е обновена с по-модерен силует и цветова гама. Бялото на линиите на раменете и 

по ръба на деколтето символизира стремежа към мир в страната. Щитът е двуцветен, 

придавайки въздържан и елегантен стил на целия екип. 

 

Символът на кондора с мотото “unidos por un país” („обединени за страната”) е разположен 

на гърба – също както и при екипите за домакинските мачове и тренировките, заедно с 

релефния детайл на обърнато сомбреро. 
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Тениската е налична и във вариант с технологията ClimaCool®, която има проветриви зони, 

способни да се адаптират към разнообразни климатични условия, както и в ултралек 

вариант с технологията adizero. 

 

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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