
   ADIDAS 



        EMPRESA 
 Adidas é uma empresa alemã de equipamentos 

esportivos, considerada uma das maiores do mundo, 

atrás apenas de sua principal concorrente, a Nike. 

 A empresa tem o nome de seu fundador, Adolf Dassler, 

que começou produzindo sapatilhas nos anos 1920, 

junto a seu irmão Rudolf Dassler, em Herzogenaurach, 

próximo a Nuremberg. O nome "Adidas" é uma união 

entre o apelido, Adi, e o sobrenome, Dassler, do 

fundador da empresa, "Adi" "Das"sler.[3] A empresa 

criada pelos irmãos foi fundada em 1920, porém, foi 

dividida em 1948, dando origem à Adidas e também 

à Puma, empresa rival fundada por Rudolf Dassler, 

irmão de Adi. 
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       HISTÓRIA 
 Adolf Dassler (conhecido 

como "Adi") começou a 
produzir seus próprios 
sapatos esportivos na 
cozinha da casa de sua 
mãe, 
em Herzogenaurach, Bavier
a, após seu regresso 
daPrimeira Guerra Mundial. 
Em 1924, seu irmão, Rudolf 
Dassler (conhecido como 
"Rudi"), se juntou ao 
negócio, que se tornou 
a Gebrüder Dassler 
Schuhfabrik (em 
alemão, Fábrica de Sapatos 
Irmãos Dassler) e 
prosperou. 
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 Durante os Jogos Olímpicos de 
Verão de 1936, Adi Dassler se 
dirigiu da Baviera à Vila 
Olímpica, para convencer o 
velocista afro-americano Jesse 
Owens a usar seus sapatos. 
Owens foi o primeiro atleta afro-
americano a ser patrocinado 
pelos irmãos Dassler. Quando o 
velocista foi premiado com 
quatro medalhas de ouro, o 
sucesso confirmou a reputação 
dos calçados Dassler entre os 
esportistas mais famosos do 
mundo, despertando o interesse 
de treinadores de várias equipes 
nacionais . 
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        SEPARAÇÃO 
 Após uma série de disputas pessoais, os irmãos se 

separaram oficialmente em 1947, acarretando também 
a separação da Gebrüder Dassler Schuhfabrik. Rudolf 
criou uma nova empresa, intitulada 
originalmente Ruda (iniciais de Rudolf Dassler), mais 
tarde rebatizadaPuma. 

 Adolf, por sua vez, registrou sua empresa 
como adidas AG (em letras minúsculas), em 18 de 
Agosto de 1949. Acredita-se que o nome da 
empresa seja um acrônimo com as iniciais da 
frase AllA era Tapie 

 Após um período difícil com a morte de Horst Dassler, 
filho de Adolf, em 1987, a empresa foi comprada em 
1989 por Bernard Tapie, um empresário francês 
considerado especialista em resgatar empresas da 
falência, por 1,6 bilhão de francos franceses (mais de 
243 milhões de euros). 
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 Tapie decidiu mudar a produção para a Ásia. Ele 

também contratou a cantora Madonna para a 

promoção das linhas de produtos da empresa. 

  Day I Dream About Sports (em inglês, Todos os 

dias eu sonho com esportes), porém, na verdade, o 

nome da empresa é formado pela junção 

de Adi (apelido de Adolf) e Das (iniciais de 

Dassler). 

 Com a morte de Adolf Dassler , em 1978, a 

empresa foi assumida por Horst Dassler, filho de 

Adolf, que morreu em 1987. 
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  PRODUTO QUE PRODUZ 
 

 

 

 

 Calçados 

esportivos,sandália,meia,cueca,camisa,calças,jaqu

etas,camisas de times,bolas,Chuteiras e etc… 

 



   PRODUTOS 







  CURIOSIDADES 
 A Marca adidas ela dava seus produtos para os 

pobres antes de ser famosa. 

 

  

 


