
niaj!ca optymalny komfort niezale"nie od warunków
atmosferycznych koncepcja Clima 360 czy innowa-
cyjna AP (Anatomical Placement). Obuwie adidas to
ca#a gama technologii zapewniaj!cych idealn!
amortyzacj$, wybicie, stabilno%& i przyczepno%&.
W%ród koronnych osi!gni$& na polu innowacji
technologicznych wymieni& nale"y tak"e adidas1
– „pierwszy na %wiecie inteligentny but”, najdosko-
nalsz! pi#k$ %wiata adidas +Teamgeist™ czy opra-
cowany we wspó#pracy z firm! Polar zintegrowany
system elektronicznego monitoringu biegu.

Pasja do sportu oraz osi!ganie niemo"liwego to
motywy przewodnie kampanii komunikacyjnych
marki adidas. W towarzysz!cej Mundialowi 2006
globalnej kampanii „Impossible Team” obok dzisiej-
szych gwiazd, jak Zinedine Zidane, David Beckham,
Michael Ballack, Kaka czy Messi, udzia# wzi$li Franz
Beckenbauer i Michel Platini. 'cis#a wspó#praca
z najwi$kszymi sportowcami jest wieloletni! tradycj!

marki – honorowe miejsce w%ród gwiazd adidas
zajmuje legendarny bokser Muhammad Ali. Marka
adidas nieprzerwanie od lat jest jedynym sportowym
partnerem najwi$kszych pi#karskich wydarze( na
%wiecie – Pi#karskich Mistrzostw 'wiata FIFA,
Mistrzostw Europy UEFA oraz Champions League.

Do bardzo spektakularnych i innowacyjnych
dzia#a( nale"y te" wspó#praca ze s#ynn! projektantk!
Stell! McCartney czy z królow! hip hopu Missy Elliott.

Kontekst rynkowy
adidas, niekwestionowany lider na %wiatowym rynku
produktów futbolowych, innowacji i sportowych
technologii, kilka lat temu rozpocz!# podbijanie
nowego obszaru – mody miejskiej. Kolekcje #!cz!ce
oldschoolowy klimat z najgor$tszymi trendami ulicy
zapewni#y marce uznanie konsumentów oraz pozycj$
pioniera unikatowego stylu czerpi!cego inspiracj$
z 80-letniego dziedzictwa marki. Pozycj$ t$ potwier-
dzaj! liczne wyró"nienia, przyznawane zarówno
przez profesjonalistów, jak i konsumentów. W roku
2006 adidas otrzyma# m.in. trzeci z rz$du tytu#
Studenckiego Produktu Roku od czytelników maga-
zynu „Dlaczego” i portalu korba. pl oraz znalaz# si$
w%ród najbardziej trendsetterskich, klubowych
marek w rankingu Ipsos, a tak"e zdoby# a" trzy Z#ote
Laury Klienta 2006 w plebiscycie konsumenckim
„Przegl!du Gospodarczego”.

Osi!gni"cia i perspektywy na przysz#o$%
W ostatnim roku jedno z najwa"niejszych wydarze(
dla marki by# Mundial, w którym adidas wyst$po-
wa# jako oficjalny partner, sponsor i dostawca
sprz$tu. Specjalnie na te mistrzostwa firma przygo-
towa#a kilka wyj!tkowych produktów – w%ród nich
rewolucyjn! w swej konstrukcji i do tej pory
najdoskonalsz! na %wiecie oficjaln! pi#k$ turnieju
adidas +Teamgeist™.

Wielkim wydarzeniem jest te" podpisanie 11-let-
niego kontraktu z NBA, na mocy którego adidas staje
si$ wy#!cznym sportowym partnerem i oficjaln!
mark! najlepszej na %wiecie ligi koszykarskiej. Zgodnie
z tradycj!, adidas b$dzie tak"e oficjalnym partnerem
najwi$kszych sportowych wydarze( najbli"szych lat
– Igrzysk Olimpijskich w Pekinie 2008 oraz FIFA
World Cup 2010 w RPA.

Marka kontynuuje wspó#prac$ z projektantk!
Stell! McCartney. Jej owocem s! wysublimowane
produkty, wyznaczaj!ce zupe#nie nowe kierunki

w projektowaniu kolekcji sportowej dla kobiet.
Przebojem nadchodz!cego roku b$dzie te"
z pewno%ci! najnowsza generacja inteligentnego
buta adidas1. 
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1954 
Wielki prze!om w rozwoju
firmy: pi!karska
reprezentacja Niemiec
w legendarnym fina!owym
meczu Mistrzostw "wiata
z W#grami zagra!a
w butach adidas
wyposa$onych po raz
pierwszy w historii
we wkr#cane ko!ki

1960 
adidas rozpoczyna
produkcj# strojów
treningowych i jako
pierwsza firma przy
promocji swoich
produktów wspó!pracuje
z najznakomitszymi
lekkoatletami

1920 
Szyj%c pierwsz% par#
butów, Adi Dassler chcia!
koncentrowa& si# na
tworzeniu sprz#tu dla
klasycznych dyscyplin
lekkoatletycznych
i futbolu, 10 lat pó'niej
produkowa! ju$ 30 ró$nych
modeli obuwia dla 11
dyscyplin

1928 
Po raz pierwszy u$yto
butów Dasslera podczas
Igrzysk Olimpijskich

1948 
Adi Dassler rejestruje
s!owo „adidas” (pierwsze
sylaby imienia i nazwiska)
jako nazw# firmy 

1949 
Adi Dassler zastrzega
Trzy Paski, które wkrótce
sta!y si# znakiem
rozpoznawczym marki
na ca!ym (wiecie

& Ka'dy mecz Mistrzostw (wiata 2006 by#
rozgrywany personalizowan! pi#k! adidas
+Teamgeist™ – opisan! nazwami graj!cych
krajów, dat! oraz nazw! stadionu

& Na cze$% pa)stw bior!cych udzia#
w Mundialu adidas przygotowa# 32 specjalne
modele butów +F50 Tunit, których kolorystyka
i wzory nawi!zywa#y do symboli i barw
narodowych reprezentacji. W polskiej,
bia#o-czerwonej wersji zagra# Jacek Krzynówek

& Inspiracj! do powstania elementów kolekcji
adicolor byli kultowi bohaterowie programów
dla dzieci. Przebojem jest zielona linia
po$wi"cona Kermitowi, stworzona pod has#em
„It’s not easy bein” Green”

& adidas stworzy# wspólnie z Porsche
luksusow! sportow! lini" produktów dla
m"'czyzn, inspirowan! szlachetn!, agresywn!
sylwetk! i stylem s#ynnego auta

& adidas z pasj! anga'uje si" w $wiat
najnowocze$niejszych sportów – wspó#pracuje
z europejskimi zespo#ami Le Parkour,
pionierami freestylowego, ekstremalnego
biegania po przestrzeni miasta

To, czego nie wiedzia#e$

1970 
Telstar oficjaln% pi!k%
Mistrzostw "wiata w Pi!ce
No$nej w Meksyku.
Od tej pory wszystkie
najwa$niejsze wydarzenia
pi!karskie rozgrywane s%
pi!kami adidasa, który jest
oficjalnym dostawc%
sprz#tu na Mistrzostwa
"wiata w Pi!ce No$nej,
a charakterystyczna
czarno-bia!a pi!ka
„biedronka” staje si# po
dzi( dzie) ikon% futbolu
na ca!ym (wiecie

2002 
Kolejny prze!om – adidas,
czerpi%c z dziedzictwa
marki, kreuje kolekcje
Originals, które dzi( s%
prawdziwym symbolem
mody ulicznej
inspirowanej sportem

2005 
adidas_1 – pierwszy na
(wiecie inteligentny but
z mikroprocesorem

freestylowego,
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Oferta i warto!ci
Esencj! marki jest pasja do sportu i sportowej rywa-
lizacji. Od pocz!tków istnienia marka adidas wycho-
dzi naprzeciw potrzebom sportowców, dostarczaj!c
najlepsze na "wiecie, najbardziej innowacyjne
technologicznie produkty. Zgodnie z przes#aniem
„Niemo$liwe nie istnieje”, adidas inspiruje do dzia#ania,
wspiera swoich konsumentów w d!$eniu do wy-
znaczania nowych celów i uzyskiwania coraz lepszych
wyników. Pozycja futbolowej marki nr 1 na "wiecie
oraz lidera innowacji technologicznych, a tak$e
partnerstwo z najwi%kszymi gwiazdami – to najlepsze
dowody, $e adidas jest cz%"ci! historii sportu.

Produkty marki adidas to szeroka gama doskona-
#ych ubra&, butów i akcesoriów sportowych, a tak$e
oryginalne kolekcje miejskie, #!cz!ce sportowego
ducha z naj"wie$szymi trendami ulicy. Rozpoznawal-
ne na ca#ym "wiecie symbole marki to towarzysz!ce
sportowym kolekcjom Trzy Paski oraz s#ynna koni-
czynka, zarezerwowana dla produktów modowych.
Marka adidas opiera si% na dwóch kluczowych
liniach: adidas Sport Performance oraz adidas Sport
Heritage. adidas Sport Performance to najnowocze-
"niejsze technologicznie produkty sportowe – linie
strojów, obuwia i sprz%tu przygotowywane dla bardzo
wielu dyscyplin. adidas Sport Heritage to unikatowe

kolekcje mody miejskiej, niepowtarzalny miks
oldschoolowej klasyki, autentycznego ducha sportu
i naj"wie$szych miejskich wibracji. Obok dwóch
czo#owych grup produktów istnieje tak$e odr%bna
linia adidas Sport Style. Produkty tej grupy
oznaczone s! symbolem Y-3 i powstaj! we wspó#pracy
z Yohji Yamamoto.

Innowacje i promocje
Marzenie Adiego Dasslera, by dostarcza' sportowcom
coraz doskonalsze produkty, do dzi" tworzy filozofi%
firmy. O najwy$szej jako"ci strojów i butów marki
adidas decyduj! wyj!tkowe technologie, jak zapew-
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Marka adidas to synonim pasji do sportu oraz najwy$szej jako"ci i nieustannego d!$enia
do pokonywania nowych granic. W 1920 r. twórca firmy Adi Dassler postawi# sobie cel 
– tworzy' jak najdoskonalsze produkty, które pozwol! sportowcom si%ga' coraz wy$ej. 
To za#o$enie wraz z przes#aniem marki „Impossible is nothing” (Niemo$liwe nie istnieje)
towarzyszy firmie do dzi". 

www.adidas.com
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