
 Информация 
 

 

 
adidas и Челси пускат третия екип на отбора за 

сезон 2014/15 
  

Новата фланелка е с младежки дизайн 
 

 

След огромния успех на кампанията „Завинаги синьо“, част от която бяха 

представянето на новия домакински екип на отбора през Април и екипа за 

гостувания през Юни, adidas и Челси днес разкриха третия екип на клуба за 

предстоящия футболен сезон. 

 

  

 

 

 

Новата фланелка предлага свеж и младежки дизайн, който използва тъмно синьо за 

първи път от сезон 2009/10, когато Челси спечели Английската висша лига и ФА Къп. 

Дизайнът на екипа включва и графика, изобразяваща звукова вълна – символ на 

шумната подкрепа на привържениците при всеки гостуващ мач на тима. 
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Това ще бъде най-лекия трети екип на Челси до този момент, благодарение на 

технологията adiZero, а електриково синята adidas Powerband от вътрешната страна 

на яката осигурява допълнителна стабилност при носене. 

 

Новият екип ще бъде достъпен за закупуване на  www.chelseafc.com/foreverblue и в 

магазините от 23 юли 2014 г. 

 

Повече информация на тема футбол може да получите на 

http://news.adidas.com/BG/home/FOOTBALL.  

 

За Челси: 

Челси е един от най-добрите отбори в света. Победител на Шампионска лига 2012, и 

носители на купата на Европейска лига на UEFA™. Клубът е създаден през 1905 г. и е 

базиран на култовия Стамфорд Бридж, разположен в Централен Лондон.  

 

Клубът е носител на множество отличия, като е първият английски отбор спечелил и 

трите шампионата на UEFA™, и първият отбор в света, спечелил Шампионската лига 

и Лига Европа по едно и също време. 

 

За adidas футбол: 

adidas е световен лидер в областта на футбола. Официален спонсор, доставчик и 

партньор на най-важните футболни турнири в света FIFA World Cup™, Купата на 

конфедерациите на ФИФА, на шампионската лига на УЕФА™, на Европейска лига на 

UEFA™ и Европейското първенство на УЕФА. adidas спонсорира някои от най-добрите 

футболни клубове в света, включително Реал Мадрид, Байерн Мюнхен, Милан, 

Фламенго и Челси. Някои от най-добрите играчи в света са и лица на adidas – Лео 

Меси, Гарет Бейл, Мезут Йозил, Дани Алвареш, Оскар, Шави, Бастиан Швайнщайгер 

и Карим Бензема. 

 

За контакт: 

http://www.chelseafc.com/foreverblue
http://news.adidas.com/BG/home/FOOTBALL
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