
JD presenteert: High Summer 2016 campagne

Metde zomer in het vooruitzicht, vernieuw je jouw look met JD's aankomende zomercollectiedie

je zeker klaar maakt voor wat het seizoen je ook zal brengen. Van BBQ's, totfestivals;

zomervakanties tot hangen met je vrienden - JD heeft een heel scalaaan stijlen om jouw ‘summer

look’ compleet te maken. In de nieuwe campagne vanJD vind je de nieuwste modellen van de

tofste merken zoals: Nike, adidas, EA7,Lacoste, The North Face en New Era, die jou regelrecht in

de vakantie vibeszet en zorgt dat je  helemaal gestyled naar het strand of zwembad kan.
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‘King of Trainers’ biedt eengroot assortiment van sneakers voor zowel mannen als vrouwen in

hele exclusieve kleuren. De populaire Nike Air Max 90 Essentiele Ultra komt dezezomer in een

nieuwe marine blauwe tint met hagel witte accenten, terwijl deadidas Hamburg in een wat meer

explosieveren kleur komt- in een exclusieve blauween gele combinatie.
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Matchjouw nieuwste kicks met de kleding van JD's beste merken. De collectie heeft een groot

aanbod shirts, vesten, korte broeken enjassen in gedurfde kleuren en retro invloeden. Daarnaast

heeftJD ook een nieuwe collectie van caps en tassen speciaal voor deze zomer.

 

Voorde vrouwen heeft JD een hele reeks klassieke casual sportitems van de bestemerken zoals

Nike en adidas. Match deze met de klassieke adidas OriginalsSuperstars of Nike Air Max Thea

trainers voor een sportieve summer look.
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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’.

Dezomer zou natuurlijk niet compleet zijn zonder de seizoensgebonden sportievehoogtepunten,

zoals de UEFA EURO 2016. Ook al doet Nederland dit jaar niet mee.Support jouw favoriet en

haal jouw ‘Game-Ready gear’ met JD's selectie van voetbalshirts en kits.

Haal jouw outfits deze zomer bij JD en maak je klaar voor een te gekke zomer! 

Vanaf nu verkrijgbaar in alle stores en online. 
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