
Puma introduceert evoSPEED
1.3 Tricks Marco Reus
Limited edition met 400 paar wereldwijd

De ontwerpers van PUMA hebben met aanvallende middenvelder Marco Reus gesproken
over wat hem motiveert en wat hij belangrijk vindt in de wereld van voetbal en daarbuiten.
Marco sprak zich uit over het belang en de impact van hoop op kinderen over de hele
wereld. Daarom brengt PUMA nu de nieuwe PUMA evoSPEED 1.3 Tricks uit waarop twee
handen te zien zijn die bestaan uit woorden zoals "hoop" en "geloof" in het Engels en in het
Duits. De kleuren van de schoen zijn de kleuren van zijn huidige club, Borussia Dortmund en
de opbrengst van de verkoop van deze nieuwe PUMA Tricks dragen op verzoek van Marco bij
aan het goede doel van Elterntreff Dortmund e.V., een ziekenhuis in Dortmund
gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met kanker. 

De limited edition PUMA evoSPEED Tricks MR zijn in de Benelux verkrijgbaar
via www.footballtemple.com. 
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OVER PUMA

PUMA is een van de meest vooraanstaandesportmerken ter wereld dat schoeisel, kleding en accessoires ontwerpt
enontwikkelt. In de afgelopen ruim 65 jaar heeft PUMA een traditie opgebouwd inhet ontwikkelen van snelle product
designs voor de snelste atleten ter wereld.PUMA biedt performance en door sport geïnspireerde lifestyle producten
voor Voetbal,Hardlopen, Training en Fitness, Golf en Motorsport. PUMA werkt samen metberoemde designerlabels
als Alexander McQueen en Mihara Yasuhiro voor hetontwerpen van innovatieve en snelle designs voor de
sportwereld. De PUMA Groupis eigenaar van de merken PUMA, Cobra Golf, Tretorn, Dobotex en Brandon. Hetbedrijf
verkoopt zijn producten in meer dan 120 landen, heeft wereldwijd meerdan 10.000 mensen in dienst en heeft zijn
hoofdkantoor inHerzogenaurach/Duitsland. Kijk voor meer informatie op www.puma.com
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