
Meet & greet UFC fighters bij JD Store Rotterdam
Samenwerking met UFC sponsor Reebok 

UltimateFighting Championship (UFC) is ‘s werelds grootste Mixed Martial Arts (MMA) organisatie en doet
komend weekend voor de eerstekeer Nederland aan. Ons land maakt hierdoor kennis met de top van
MMA. Aanstaande vrijdag 6 mei kunnenfans een aantal UFC fighters in het echt gaan ontmoeten in de JD
Sports store Rotterdam.Drie grote namen uit de MMA wereld zullen vrijdag van 11:00 tot 12:00 uur
aanwezig zijn in de store voor een unieke signeer sessie.
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JD Sports dankt deze unieke signeer sessie aan Reebok, deofficiële sponsor van UFC. JD Sports werkt al
jaren nauw samen met hetsportmerk Reebok. Ter gelegenheid van de UFC in Nederland verkoopt JD
de exclusieve Reebok x UFC collectie nu ook in de Rotterdam store en online. 
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Signeer sessie UFC fighters

De MMA vechters Alexander Gustafsson, GegardMousasi en Michael Chiesa zijn aanstaande vrijdag 6
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mei aanwezig in JD Sports Store in Rotterdam op de lijnbaan 77. Alle fans zijn tussen 11:00 en 12:00 uur
van harte welkom in de store voor een meet& greet met de top mixedmartial arts vechters.

 

Winactie

Naast de signing session heeft JDSports ook een winactie om tickets voor de weigh-InOvereem vs.
Arlovski op zaterdag 7 mei te winnen. De winactie geldt alleen vandaag. Iedereen kan meedingen voor 2
kaartjes door middel van het invullen van dit formulier. De winnaars krijgen einde dag bericht en de
tickets kunnen vrijdagopgehaald worden bij de UFC fighters in de JD Store tijdens de signeer sessie.
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OVER JD SPORTS

JD Sports begon in 1981 met één John David Sports winkel in het Engelse Bury. In 1983 volgde de tweede winkel
in Manchester en tegen de tijd dat JD Sports in 1996 naar de beurs ging, waren er 56 winkels. De Engelse
modeketen is eigenaar van verschillende sport- en modemerken met ruim negenhonderd winkels verdeeld over
Engeland, Frankrijk, Spanje en Nederland.

Het exclusieve aanbod bij JD Sports is mogelijk gemaakt door de nauwe samenwerkingen met tientallen A-
sportmerken zoals Nike, Adidas, Reebok, Puma en Lacoste. Naast het brede assortiment aan sneakers zijn er
ook andere merken schoenen, accessoires en casual- en sportkleding verkrijgbaar voor dames, heren en
kinderen. De items die alleen verkrijgbaar zijn bij JD Sports zijn te herkennen aan het label ‘Only at JD’.
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