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adidas представи резервните екипи на шест от най-

влиятелните отбори в Европа 
 
 

По време на финала на фуболния турнир #BETHEDIFFERENCE adidas представи резервните 

екипи за новия сезон на шест от най-големите европейски отбори – Манчестър Юнайтед, Реал 

Мадрид, Байерн Мюнхен, Челси, Ювентус и Милан.  

 

Дизайнът на всеки един от екипите включва директни препратки към историята, феновете и 

градовете на отборите, които помежду си имат цели 28 титли на Шампионската лига. 

 

„Започнахме работа по дизайна на екипите през лятото на 2013 г., когато посетихме редица 

модни дефилета и проучихме най-новите модни тенденции. След това посетихме отделните 

отбори и техните градове, където събрахме мнения от хората в клубовете и феновете“, 

споделя Флориян Бауерлайн, старши продуктов мениджър в adidas Football. 

 

“За всеки един екип работихме в сътрудничество с отборите, които споделяха своето мнение, а 

ние внасяхме корекции, за да създадем екипи, които ще се харесат на клубовете, феновете и 

играчите“, допълва Бауерлайн. 

 

Резервните екипи за сезон 2015/2016 бяха предсатвени от двама играча от всеки отбор по 

време на финала на организирания от adidas футболен турнир #BETHEDIFFERENCE. 

Футболистите показаха своите умения в демонстрационни мачове по двойки, а след това 

споделиха мнението си за жребия за новия сезон на Шампионската лига, които се проведе на 

същия ден в Монако. 

 

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 

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