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عالمیاً؟األولىAddidasأصبحتكیف

أدیداس من أكبر الشركات المتخصصة في المالبس واألحذیة الریاضّیة في جمیع أنحاء العالم. حتى ھذا العام مازالت تحتل المراكز
بالحفاظأدیداسشركةترتبط.1924سنةداسلروروديأدولفالشقیقینیدعلىتأسیسھاتمالریاضّیة.المالبسمحبيعنداألولى

على الجودة العالیة في جمیع منتجاتھا و لھا متاجرھا في كل مكان حول العالم.

Adidasأدیداسشركةیعرفالمنامن
تم تأسیس شركة أدیداس في ألمانیا، أعقاب الحرب العالمیة األولى. ھي أشھر شركة متخصصة في مجال صناعة المالبس واألحذیة

الریاضیة على مستوى العالم، تتألف من شركة ریبوك( لألحذیة الریاضیة) و روكبرت (لألحذیة الریاضیة) و تایلورمید (منتجات
الجولف). واألھم من ذلك كلھ، تنتج الشركة عدد كبیر من المنتجات التي تھم الریاضیین على وجھ الخصوص وتمتلك حق الرعایة

لعدد ھائل من المؤسسات الریاضیة والالعبین. تعد علم من أعالم الشركات الرائدة في جمیع أنحاء العالم. نتیجة لذلك تم تصنیفھا
مؤخراً في المرتبة األولى على مستوى أوروبا.

سبب تسمیة الشركة بھذا االسم
سمیت الشركة بھذا االسم نسبة لمؤسسھا أدولف داسلر. لذلك اسم الشركة یجمع أول أحرف من اسمھ. تم تصمیم شعار الشركة على

وأوضحللوصول،السعيوضرورةأھمیةعلىالشعاریدلالیوم.حتىیتغیرلمالشعاروھذاالجبلتشبھمتوازیةخطوط3شكل
العالم.أنحاءفيفرعیةشركة170منأكثرلدیھابالصبر.والتحليبالنھایاتإنماالبدایاتفيلیستالعبرةأنداسلر

Adidasأدیداسشركةنجاحقصة
الوصول للعالمیة لم یكن باألمر السھل، فالحیاة لیست دائماً وردیة. اجتازت شركة أدیداس الكثیر من التحدیات حتى أصبحت األولى

شركةمنأحذیتھبارتداءاألولمبياأللمانيالفریققام،1952عامفيھرزوجنیوراخ.بلدةفيالتصنیعفيالشركةبدأتعالمیاً.
الشركةتطورت1997عامفيوالتوسع،االنتشارفكرةبدأتوھكذاتتخیلھاتكنلمواسعةشھرةالشركةنالتلذلكنتیجةأدیداس.

بشكل كبیر وأصبحت تعقد الكثیر من التعاقدات والشراكات مع شركات عالمیة أخرى. في ھذه الفترة، أدیداس ھي الشركة المكونة
ھذاحتىیوروملیار21الشركةإیراداتتبلغروكبورت.وشركةأدیداس،مادتایلور،Reebokأھمھا:شركات،مجموعةمن

موظف.ألف50موظفیھاعددوبلغالیوم.

Adidasأدیداسشركةتنتجھاالتيالمنتجاتأھم
:Adidasتنتجھاالتيالمنتجاتأھممنمستمر.تطورفيدوماًوجعلھامنتجاتھالتعزیزدائماًأدیداستسعى

األحذیة والمالبس الریاضیة.1
كل ما یختص في المالبس الریاضیة یمكنك الحصول علیھ من شركة أدیداس. تساھم الشركة في بیع البدالت الریاضیة
والنسائیة، السترات والقمصان واألحذیة والجوارب الریاضیة. على سبیل المثال: أحذیة ألترا بوست، أحذیة بریداتور،

أوریجینال شوز وغیرھم من األصناف.

كرة القدم.2
كرة القدم من أھم الریاضات في العالم والتي تأخذ شھرة كبیرة عالمیاً. تھتم الشركة في الكثیر من الفرق الریاضیة وكل ما

Copaحذاءتصدروالمحلیة.العالمیةمباریاتھمفيیخصھم Mundialمنوكان1979عامالشركةمبیعاتالئحة
أكثر األحذیة مبیعاً. كرة أدیداس من أھم العوامل التي تساھم في الفوز في المبارایات، وتم اعتمادھا في كرات كأس العالم

وحققت الكثیر من األھداف من مسافات بعیدة. من أھم الفرق التي تتبناھا الشركة روسیا، ألمانیا، الیونان، رومانیا،
األرجنتین، أسبانیا، المكسیك، الیابان، نیجیریا، الجزائر، مصر.

كرة السلة.3
.Pro-ModelوحذاءSuperstarحذاءالمثال:سبیلعلى،shelltoesأحذیةبإنتاجقامتأدیداسشركة

ریاضة البیسبول.4
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تنتج الشركة جمیع معدات وأدوات ریاضة البیسبول التي یحتاجھا الریاضیون في ریاضتھم. والشركة كفیلة لعدد كبیر من
الالعبین من الیابان الذین یلعبون ھذه الریاضة.

االكسسوارات.5
تعتبر من أھم اللمسات التي تجذب انتباه الجمیع، ومن غیر المعقول أال تولي أدیداس اھتمام لھذا الجانب. تنتج الكثیر من

االكسسسوارات المتعلقة بالھواتف الذكیة والساعات والنظارات بمختلف األشكال واألنواع، الحقائب بمختلف أصنافھا،
والقبعات. أنتجت الشركة سوار یتم التحكم بھ من خالل جھازك ھاتفك ویقوم بمراقبة أداءك أثناء تدریبك.

منتجات العنایة بالجسم والبشرة.6
تنتجلذلك،نتیجةالجمیع.بھیھتمالذياألقسامأكثرمنأنھحیثالجانبلھذاكبیراھتمامتوليAdidasشركةبالتأكد

الشركة الكثیر من منتجات الجسم، على سبیل المثال: مزیل العرق، العطور، كریمات الحالقة، شامبو وبلسم الشعر
والكثیر من المنتجات.

التزلج.7
لدیھم الكثیر من أدوات التزلج، وأھمھا أحذیة التزلج التي تم تصمیمھا من قبل متخصصین.

التنس.8
تصنیع المالبس واألحذیة ومضارب التنس بمختلف أصنافھا.

منتجات ریاضة الرجبي.9
من أھم الریاضات المشھورة في الوالیات المتحدة األمریكیة من المالبس والمعدات واألجھزة.

رصیدتطبیقمنAdidasھدایابطاقةھيما
كبیرةخصوماتعلىوالحصولالشراء،عملیاتبأفضلللتمتعأدیدسماركةلمحبياألفضلالخیارھيAdidasھدایابطاقة

على كافة منتجات ھذه الماركة التي تمتاز بالجودة العالمیة. تعتبر بطاقة ھدایا أدیدس من البطاقات المفضلة عند عدد كبیر من الناس،
وھیا خیار محبب لإلھداء وبالتأكید سوف تنال على رضا الشخص الذي ستقدمھا لھ.

Adidasھدایاببطاقةالتسجیلخطوات
Adidasموقععلىحسابإنشاء.1
اختر المنتجات التي تنوي شراءھا ومن ثم انقر على أیقونة الدفع.2
ومن ثم تطبیق.بطاقة ھدایا أدیدسقم بإدخال الرمز في كود الخصم من.3

عالم الریاضة من أكثر األمور التي تشغل اھتمام الكثیر، ونجاح شركة أدیداس في التمیز في ھذا العالم رغم كثرة المنافسین والتصدر
ضمانوعالیةبجودةمنتجشراءمنالتأكدیمكنك،Adidasشركةمنبالشراءالقیامعندلذلك،السھل.باألمریكنلمالعالمیةإلى

رصید.تطبیقمنAdidasھدایابطاقةبشحنأنصحكاألسعار،بأفضلالمنتجاتكافةمناستفادتكتضمنكيولكناألمدطویل

https://www.rasseed.com/ar/redeem-card/Adidas
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