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Футболът се променя и adidas  e начело в kласацията 
 

Забравете за старото и посрещнете новото. adidas 

пенсионира цяла колекция обувки. 
 

Херцогенаурах, 18 Май – Футболът се промени през последните години. Позиции и качества от 

значение преди, не са толкова  подходящи днес. Има нови правила. Забравете всичко, което 

мислите че знаете за футбола, бъдещето е сега и adidas е начело на класацията. 

 

В неочаквано видео, достъпно от днес, adidas създава революция с участието на играчитете Лео 

Меси, Томас Мюлер, Луиз Суарес и Оскар,представяйки краят на някои футболни обувки като 

Predator, f50, 11Pro и Nitrocharge.  

 

adidas винаги е бил лидер при футболните иновации и работи с топ треньори като Пеп Гуардиола 

и Хосе Моуриньо. По техни наблюдения играта се е променила и вместо определени типове 

играчи и позиции, днес са нужни само два вида играчи на терена.  

 

Говорейки за представянето на последния продуктов напредък от adidas, Пеп Гуардиола казва: 

„Или е хаус или контрол, но се нуждаеш и от двете.  Те са част от играта и от терена.  Трябват ти 

играчи, които да знаят какво да правят, но ти трябват и такива, които да бъдат свободни, за да 

покажат таланта си колкото се може повече. Когато имате екип, миксирате тези две идеи, за по-

голямо предимство.” 

 

Светът на футбола ще се събуди в понеделник на 25 май, когато новите революционни продукти 

от adidas,  създадени за модерната игра ще бъдат представени за първи път.  Дотогава феновете 

могат да следват @adidasfootball #BETHEDIFFERENCE  в twitter  и да се включат в дискусията. 

 

 



                                                Информация за медиите 
 
 

 

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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