
Become the face of JD!

JD Sports op zoek naar nieuwe gezichten voor internationale
campagnes

JD Sports kiest ervoor om niet te werken met professionele modellen, maar zoekt onder alle JD

Sports liefhebbers nieuwe gezichten die goed bij het merk passen voor internationale

campagnebeelden.



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’.

 

Vorig jaar heeft een soortgelijke zoektocht al plaatsgevonden in Engeland die zeer succesvol is

gebleken. Tienduizenden Britse jongens en meisjes hebben al meegedaan aan deze unieke actie.

Een aantal winnaars  werden daadwerkelijk de nieuwe gezichten van JD. Deze lucky ones zagen

hun gezicht terug op alle internationale social media kanalen van JD, op billboards en in JD

Stores door heel Europa en Engeland!

 

JD Sports heeft ervoor gekozen om de komende tijd ook op zoek te gaan naar nieuwe gezichten

in Nederland! Naast Britse jongens en meisjes maken nu ook jongeren uit ons eigen

kikkerlandje kans om hun gezicht door heel Europa terug te gaan zien.

Become the face of JD

Via de JD Sports app kan iedereen tussen de 16 en 24 jaar een foto uploaden. Hiermee maakt

iedereen dan direct kans om geselecteerd te worden voor een officiële casting in Manchester

(UK). De eerste casting vindt al plaats begin oktober dit jaar. De reiskosten zullen worden

gedekt door JD Sports. Alle geselecteerde deelnemers maken kans op een contract van

minimaal 3 maanden.

 

Klik hier voor meer informatie en bekijk hoe deze campagne het leven van een eerdere winnaar

totaal op z’n kop heeft gezet!

 

http://blog.jdsports.nl/are-you-the-next-face-of-jd/


JD Sportsnewsroom

http://jdsports.pr.co/
http://jdsports.pr.co/

