آﯾﺎ از ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺑﺮﻧﺪ آدﯾﺪاس آﮔﺎﻫ دارﯾﺪ؟
اﻣﺮوزه ﻧﺎم و ﻋﻼﻣﺖ آدﯾﺪاس ) (Adidasﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ .ذﻫﻨﯿﺘ ﮐﻪ ﺑﺮای اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺠﺎد
ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘ ﺑﻪ آدﯾﺪاس ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﯾﺎد ورزش ﻣاﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻨﻪ اﯾﻦ

ﻋﻼﻣﺖ و ﻧﺎم ﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ دارد و از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه ﺑﺮای اﮐﺜﺮ ﻣﺎ ﺳﻮال اﺳﺖ .ﻧﺎم آدﯾﺪاس اﻣﺮوزه ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای
ورزﺷـﺎران و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨـﺪان ﺑـﻪ ورزش ،ﺑﻠـﻪ ﺑـﺮای اﺷﺨـﺎص دﯾـﺮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻟﺒـﺎس و

ﺗﺠﻬﯿﺰات ورزﺷ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺷﻮد.

در ﺳﺎل  ، ۱۹۲۰آدوﻟﻒ آدی داﺳﻠﺮ ) ، (Adolf Adi Dasslerﺟﻮان ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ آﻟﻤﺎﻧ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ
ﮐﻔﺶ ورزﺷ ﮐﺮد و ﺳﻌ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯾ زﯾﺒﺎ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮب و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮﻻت او ،آدوﻟﻒ ﺑﻪ ﻓﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻧﺎﻣ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد اﻓﺘﺎد .ﭼﻮن
ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن او را آدی ﺻﺪا ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،او در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ اﺳﻢ از ﺳﻪ ﺣﺮف اول ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔ ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﻧﺎم آدﯾﺪاس را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ.

او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻓﻘﻂ ﮐﻔﺶ ورزﺷ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻟﻮﮔﻮﯾ را ﻃﺮاﺣ ﮐﺮد.
ﺷﺮﮐﺖ آدﯾﺪاس ) (Adidasو ﻟﻮﮔﻮی آن در ﺳﺎل  ۱۹۴۸ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ او ﺑﻪ ﻓﺮ ﮔﺴﺘﺮش
ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد اﻓﺘﺎد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮐﻔﺶ ورزﺷ اﺣﺎﻃﻪ ﻧﺮد .ﻟﺒﺎسﻫﺎ و
ﮔﺮﻣﻦﻫﺎی ورزﺷ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آدﯾﺪاس اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ آدﯾﺪاس ﺗﺠﻬﯿﺰات ورزﺷ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮپ و

راﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد.

ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺤﺼﻮﻻت آدﯾﺪاس ،آدوﻟﻒ داﺳﻠﺮ ﻋﻼﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ از ﺷﻞ ﮐﻠ ﮐﻔﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻋﻼﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ دارای ﺳﻪ ﻧﻮار ﺑﻮده ﮐﻪ از ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪ
ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻮن آدوﻟﻒ ﻧﺎم آدﯾﺪاس را از ﮐﻠﻤﻪ اول ﻧﺎم ﮐﻮﭼ و ﺳﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔ ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ اﺳﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻤﺎد آدﯾﺪاس را ﺑﺎ اﯾﺪه اﺳﻢ و ﻓﺎﻣﯿﻠ ﺧﻮد ﻃﺮاﺣ ﮐﻨﺪ.

داﺳﻠﺮ از ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺎﺳﻠﯿﻘﻪ و ﺣﺮﻓﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﺮد .ﮐﯿﻔﯿﺖ و زﯾﺒﺎﯾ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﻌﺎر او و ﻫﻤﺎراﻧﺶ ﺑﻮد.
در ﺳـﺎل  ۱۹۷۲او و ﻫﻤـﺎراﻧﺶ ﺑـﻪ ﻧﺘﯿﺠـﻪ رﺳـﯿﺪﻧﺪ ﮐـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮی در ﻟﻮﮔـﻮ آدﯾـﺪاس اﯾﺠـﺎد ﮐﻨﻨـﺪ .ﻫﻤـﺎن ﺳـﺎل
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﻤﭙﯿ در ﺷﻬﺮ ﻣﻮﻧﯿﺦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺷﺪ؛ آنﻫﺎ از اﻟﻤﭙﯿ اﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در ﻟﻮﮔﻮ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺳﻪ ﺑﺮگ )ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺳﻪ ﻗﺎره ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﻟﻤﭙﯿ (در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺳﻪ ﺧﻂ ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺮگﻫﺎ ﻋﺒﻮر
ﻣﮐﺮد .ﯾ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ آدﯾﺪاس ﻋﻼﻣﺖ ﺧﻮد و آرم ﺳﻪ ﻧﻮار را ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﮐﺮد.

آدوﻟــﻒ داﺳــﻠﺮ در ﺳــﻦ  ۷۸ﺳــﺎﻟ ﯾﻌﻨــ در ﺳــﺎل  ۱۹۷۸درﮔﺬﺷــﺖ و ﺳــﻬﺎم اﯾــﻦ ﺷﺮﮐــﺖ ﺑــﺮای ﭘﺴــﺮ و
ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻣﺎﻧﺪ .اﻣﺎ در ﺳﺎل  ۱۹۸۹ﺧﺎﻧﻮاده داﺳﻠﺮ از ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ و آدﯾﺪاس ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ “ﺳﻬﺎﻣ
ﻋﺎم” ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .اﻣﺮوزه آدﯾﺪاس در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ دارای ﺷﻌﺒﻪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ اﺳﺖ .ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﺶ از  ۱۳ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آدﯾﺪاس در اﮐﺜﺮ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ و ﺗﻮرﻧﻤﻨﺖﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻤﭙﯿ
و ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ از ﺣﺎﻣﯿﺎن اﺻﻠ ﺣﻀﻮر دارد.

آﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﻧﺪ آدﯾﺪاس ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ و ﻣﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﯾﺪ؟ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟ از ﺑﺮﻧﺪ آدﯾﺪاس را
اﻣﺘﺤـﺎن ﮐﻨﯿـﺪ ﺗـﺎ ﺑﻔﻬﻤﯿـﺪ ﮐﯿﻔﯿـﺖ آن ﭼـﻮﻧﻪ اﺳـﺖ .ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺟﺬاﺑـ از اﯾـﻦ ﺑﺮﻧـﺪ ﺑـﺎ ﻗﯿﻤـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ در
ﻓﺮوﺷﺎه ﻣﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮﺟﻮد از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ،روی دﮐﻤﻪ زﯾﺮ ﮐﻠﯿ ﮐﻨﯿﺪ:

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﻧﺪ آدﯾﺪاس

