Bekende artiesten geven 'how to wear JD' sneaker tips
Nieuwe collectie 'King Of Trainers' uitgelicht door gastbloggers
De nieuwe collectie ‘King Of Trainers’ van JD Sports ligt nu inde winkel. De nieuwe
campagne van JD bevat een aantal toffe sneakers dieexclusief te koop zijn in de JD
Sports stores en online. Een aantal van deze‘Only at JD’ sneakers worden uitgelicht
door speciaal geselecteerde guestbloggers.In deze blogs is te zien hoe artiesten en
bloggers hun exclusieve sneakerscombineren aan de hand van hun eigen style.
King Of Trainers collectie
In de collectie zitten nieuwe uitvoeringen van populairesneaker modellen. Zo is de Puma
suède Classic+ in een nieuwe kleur gestoken. Ookde sportieve sneaker Adidas Originals ZX
Flux NPS heeft een upgrade gehad. Hethogere sokje, dat in suède is uitgevoerd, zorgt voor
een groter draagcomfort. Voordames is deze schoen stoerder gemaakt met de toevoeging van
een rode zool. De welbekendeNew Balance sneaker is ook onderhanden genomen en heeft
roze accenten gekregen.De modellen zijn in deze kleurstellingen exclusief verkrijgbaar bij JD
Sports. Deze campagne loopt tot en met 12 oktober.

Guestbloggers
JD Sports selecteert elke maand vier verschillende gast bloggers die hun stylingtips delen aan
de hand van zelf uitgekozen ‘Only at JD’ sneakers uit de nieuwste campagnes. Zo beschrijft
DJ Lady Bee deze maand in haar blog hoe zij de nieuwe eyecatcher Nike Air Max 90 uit de
King Of Trainers collectie, het liefst combineert. Deze stoere sneaker is afgewerkt met
leeraccenten en heeft gave paarse stukken.

Voormeer ‘how to wear JD’ styling tips van bekende artiesten zoals Stepherd &Skinto, Brahim
Fouradi, Kay van der Voort en Aisha kijk op: www.blog.jdsports.nl.

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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