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Новите бутонки ACE15 на adidas вече са в България 
 

adidas променя правилата на футбола и създава два нови модела обувки - 

за играчите, които предизвикват хаос, и за тези, които контролират всичко. 

 
Новите революционни бутонки ACE15 на adidas вече са в България. Моделът е част от 

новата серия на бранда, която ще замени всички досегашни футболни обувки. По-рано 

тази година adidas обяви, че променя правилата на футбола, като преустановява 

производството на култовите си модели f50, Predator, 11pro и Nitrocharge и лансира два 

чисто нови модела – ACE за футболистите, които контролират играта, и X – за играчите, 

които създават хаос и обръщат хода й в своя полза.  

 

За специалистите в създаването на хаус – играчите, които никога не могат да бъдат 

контролирани, adidas представя бутонките X. Те са подходящи за играчите, които не 

следват установените правила, а създат свои собствени. Такива световни футболисти, 

които избират новия модел X15, са Томас Мюлер, Гарет Бейл, Луиз Суарез, Карим 

Бензема и Алваро Мората. 

 

ACE от друга страна са създадени за играчите, които са родени да контролират. Те са тези, 

които дърпат конците и определят темпото, и всеки отбор се нуждае от тактиката им. Те 

помагат на треньорите да планират и контролират хаотичната игра. Такива световни лица, 

които избраха новия ACE15 са Месут Йозил, Хамес Родригес, Оскар, Мануел Нойер и Иван 

Ракитич – играчи, които стоят здраво в основата на някои от най-добрите отбори в света. 

 

През месец август adidas дава възможност и на феновете в България сами да решат какъв 

тип играчи са - дали контролират играта или създават хаос. От 1 до 15 август на избрани 

футболни игрища всеки може да направи своя избор и да получи подробна информация 
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как да се включи в играта. След като посетят представителен магазин на adidas в страната, 

разгледат моделите  ACE и X и си направят снимка с тях, която да качат в Instagram с 

хаштаг #bethedifferencebg, участниците ще получат възможността  да спечелят чифт от 

революционните бутонки. Допълнително от adidas са предвидили специален подарък за 

първите 300 човека, които се включат в играта. 

 

От този месец ACE15 са достъпни за закупуване от представителните магазини на adidas в 

България. ACE15 включват иновативната технология CONTROL WEB, осигуряваща отличен 

контрол върху топката, а специалните А3 пластове в комбинация с EVA покритието 

подобравят досега с топката за по-прецизно продаване и центриране.  

 

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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