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Четирима футболни фена посетиха централата на adidas в 

Германия 

 

 

Двама участници в най-големия български футболен турнир за непрофесионалисти 

Kamenitza Фен купа и двама фена посетиха централата на adidas в немския град 

Херцогенаурах. Тодор Кръстев, Георги Иванов, Емил Тодоров и Николай Методиев имаха 

незабравима възможност в рамките на един ден да посетят всички забележителности в 

кампуса на спортния гигант. 

 

Четиримата фена посетиха завода Шайнфелд, където се произвеждат емблематичните 

бутонки на adidas “Copa Mundial”. Там те проследиха целия процес по производството на 

спортни обувки – от поставяне на подметката, изпичане и охлаждане, до изработването 

на финалните детайли по моделите.  

 

„Останах със страхотни впечатления от фабриката, където видяхме как се правят 

футболните обувки „Copa Mundial“. Беше ми интересен целият процес по изработката, 

защото видяхме уникални неща“, каза след посещението в Шайнфелд Николай Методиев. 

  

Централата на adidas в Херцогенаурах е опасана със зеленина, а на територията на 

кампуса се намират множество игрища за футбол, баскетбол и тенис. Като част от 

филосфията на adidas, служителите в централата се поощряват да спортуват активно. 

 

По време на посещението си Тодор, Георги, Емил и Николай успяха да посетят и adidas 

Innovation Laboratory. Там се разработват най-новите технологии на спортния бранд, а 

четиримата щастливци видяха и роботите, които се използват за тестването всички 
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облекла и обувки преди да будат пуснати на пазара. Само тясно ограничен брой от 

служителите на adidas имат достъп до иновационната лаборатория. 

 

По време на посещението не бе пропусната и залата Hall of Fame на adidas. Вниманието на 

феновете беше приковано от екипировката, която е носена от легендарни спортисти като 

Франц Бекенбауер, Уве Зелер, Дейвид Бекъм и Щефи Граф.    

 

Финално Тодор, Георги, Емил и Николай посетиха магазините на adidas, намиращи се на 

територията на кампуса, от където не пропуснаха да си тръгнат с пълни торби. 

 

 

Повече информация на тема футбол може да получите на 

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

 

 

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. 
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