
PUMA lança evoPOWER em evento interativo de futebol  

Em Barcelona, Cesc Fàbregas, Mario Balotelli e Marco Reus mostram força 
e precisão conseguidos através de revolucionária tecnologia em chuteiras. 

BARCELONA, Espanha, 20 de janeiro de 2014 /PRNewswire/ -- A PUMA deu 
início a sua campanha Nature of Believing 2014, com o lançamento da nova e 
revolucionária chuteira evoPOWER em um evento ao vivo em Barcelona na 
última sexta-feira. Os jogadores PUMA Power Cesc Fàbregas, Marco Reus e 
Mario Balotelli testaram suas habilidades futebolísticas na parede evoPOWER, o 
simulador de futebol personalizado que utiliza a tecnologia Hawk Eye para medir 
a força e a precisão dos jogadores.  A evoPOWER foi inspirada na liberdade de 
movimento de um pé descalço - Fàbregas, Reus e Balotelli mostraram suas 
habilidades e a tecnologia capaz de aumentar o desempenho da chuteira 
através de quatro desafios interativos.  

Para ver o Multimedia News Release, clique em: 
http://www.multivu.com/mnr/64184-puma-launches-evopower-football-
event  

Uma plateia de jornalistas e vencedores de concursos de todo o mundo se uniu 
à PUMA em Barcelona para testar a chuteira evoPOWER e assistir ao evento ao 
vivo e interativo. O lançamento foi apresentado pela lenda do futebol e jogador 
da PUMA, Thierry Henry, que guiou os jogadores através dos desafios e 
ofereceu ideias valiosas para a inspiração do design e os benefícios do produto. 

A evoPOWER é uma chuteira de alto-desempenho criada para melhorar a 
habilidade de chute natural do jogador, e otimizar a força e a precisão do jogador 
quando acerta a bola. Inspirado pela força gerada a partir da liberdade do chute 
de pé descalço, a evoPOWER traz a mais avançada tecnologia de calçados da 
PUMA até o momento na categoria futebol, e será usada nos campos por Cesc 
Fàbregas, Marco Reus, Mario Balotelli, Yaya Touré, Nemanja Vidic, Dante e 
muitos outros. 

Cesc Fàbregas falou, "Eu realmente gostei muito da experiência; foi o 
lançamento de um grande produto. Mostrar a nova chuteira evoPOWER da 
PUMA através de uma apresentação ao vivo e demonstrar a tecnologia e os 
benefícios que a chuteira traz para um jogador foi uma ideia excelente. Os 
desafios foram muito competitivos, ver nossa força e precisão medidas em cada 
chute realmente foi um incentivo para tentar vencer aqueles outros caras." 

Marco Reus acrescentou, "Eu vi primeiro uma versão inicial da chuteira 
evoPOWER há alguns meses e tinha ficado realmente impressionado com as 
ideias por trás de seu design.  Foi um palco perfeito para lançar a chuteira, havia 
uma atmosfera elétrica e todo mundo no lugar ficou bastante impressionado com 
a parede evoPOWER e a tecnologia da chuteira. Os desafios foram criados para 



realmente nos testar e ter alguns dos ganhadores dos concursos conosco no 
desafio final da parede foi uma ideia muito boa. Eu sempre gosto de encontrar 
fãs de futebol e uma experiência como este evento foi algo muito bom." 

Mario Balotelli comentou, "O lançamento foi muito divertido para todos que 
participaram. Como só me juntei à família PUMA no mês passado, foi um 
privilégio poder participar do evento e me juntar a Cesc e Marco no lançamento 
da nova chuteira evoPOWER. Havia muita expectativa em relação a essa nova 
chuteira nas últimas duas semanas pois já estávamos usando uma versão de 
teste camuflagem no campo e nos treinos.  Finalmente revelamos a chuteira 
final e mostramos ao mundo o impacto que a chuteira evoPOWER pode ter." 

Cesc Fàbregas, Marco Reus, Mario Balotelli e Thierry Henry apareceram em um 
incrível curta-metragem mostrando os testes em campo realizados para explorar 
a inacreditável força e precisão do evoPOWER.  É possível fazer o download 
deste filme e outros materiais evoPOWER em http://news.puma.com/ 

A chuteira evoPOWER e todos os acessórios e roupas evoPOWER estarão nas 
lojas a partir de 1 de fevereiro de 2014.   

Notas para editores: 
Para imagens de uso livre, B-Roll, conteúdo de vídeos e mais informações sobre 
o produtos entrem no PUMA Press Centre em http://news.puma.com/ 
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