
 
 

 

adidas придоби компанията Runtastic 

 

 

adidas обяви, че придобива компанията за спортни мобилни приложения Runtastic за сумата от 200 

милиона евро. 

Основаната през 2009 г. австрийска компания Runtastic, е сред световните лидери в разработката на 

софтуер за любителите на спорта. Придобиването на компанията е част от стратегията на adidas за 

разработване на продукти, които позволяват на спортистите да подобряват постиженията си.  

adidas инвестира десетилетия в разработката сензорни технологии, аксесоари и дигитални 

платформи, които непрестанно внасят иновации в спортната индустрия. Компанията разполага с 

богато портфолио от високотехнологични продукти като топки, облекла, обувки, уеб и мобилни 

приложения, които са насочени към атлети от всички категории и възрасти. 

Комбинирайки опита си adidas и Runtastic целят да превърнат спорта във вдъхновяващо 

преживяване, което е част ежедневието на всеки.  

 

За adidas Group 

adidas Group е световен лидер при спортните стоки с портфолио от марки, включващи спортни и 

лайфстай облекла, обувки и аксесоари. Корпорацията включва марки като adidas, Reebok, TaylorMade 

и Reebok-CCM Hockey. С централа в Херцогенаурах, Германия adidas Group има повече от 50 хил. 

служителя по света, с печалби за 2013 г., възлизащи на 14.5 млрд. Евро. 

За Runtastic 

Базираната в Австрия компания е сред световните лидери в разработката на спортни приложения и 

софтуер. Основана през 2009 г., Runtastic за кратко време развива своето портфолио от приложения, 



 
продукти и услуги, които събират и съхраняват данни и мотивират хората да живеят активно и 

здравословно. С повече от 140 милиона сваляния и 70 милиона регистрирани потребители, 

приложенията на Runtastic засичат дистанция, скорост, темпо, времетраене, сърдечен ритъм, 

изгорени калории и изминат маршрут по време на бягане, колоездене и редица други спортове. 

Резултаите могат да бъдат проверени директно в приложението, GPS устройствата на Runtastic, както 

и на Runtastic.com. Компанията е базирана в Линц, Австрия, и има повече от 140 служители по света. 
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