JD Sports presents summer campaign '16

Mooie collectie met waanzinnige exclusieve sneakers
Met de zomer in volle gang, kan iedereen z’n look met de laatste stijl vernieuwen. JD
presenteert de summer collection met een enorm aanbod van de beste merken zoals Nike,
adidas, New Era, Outcast en Converse. De collectie bevat veel toffe zomer items geschikt voor
iedereen die deze zomer een vakantie boekt naar een warm oord, hier in Nederland op vakantie
gaat of de zomer de leukste festivals gaat bezoeken.
Exclusieve sneakers
JD biedt verfrissende exclusieve sneakers voor zowel mannen als vrouwen deze zomer! Er is een
grote keuze aan verschillende sneakers. Uiteraard bevat deze collectie wederom de populaire
adidas ZX Flux en de iconic Nike Air Max 90.

Meiden kunnen kiezen uit een groot aantal sneakers mede dankzij Nike en adidas, die hun alltime classics een make-over hebben gegeven met metallic tinten: Nike Air Max Theas zijn nu
exclusief bij JD verkrijgbaar in het spierwit met een subtiele zilveren flash aan de zijkanten. De
adidas Superstar hebben speciaal voor JD de strepen laten maken in de hippe zomer kleur rosegold!

Streetwear
Naast een groot exclusief sneaker aanbod biedt de zomer collectie van JD uiteraard ook een
groot aanbod aan streetwear van de beste A-merken. Een groot aanbod van t-shirts, shorts,
vests, lichtgewicht jackets en trackpants voor de boys. Voor de meiden biedt de collectie
verschillende crop tops en leggings.
Deze colectie bevat speciaal voor de zomer nieuwe petjes vn alle merken. Ook is de colectie
uitgebreid met backpacks en cross body bags van Adidas, Nike en Ellesse.

De gehele zomer collectie is vanaf nu verkrijgbaar in alle JD stores en online!
Bekijk hier onze guest blogs van verschillende bloggers en artiesten!

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 Asportmerken 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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