
Bijzonder optreden van Natalie la Rose in Amsterdam
adidas feliciteert JD Sports metFlagship Store Amsterdam

De Amsterdamse Natalie La Rose, die onder contract staat bijFlo Rida's 'IMG Records' in de
Verenigde Staten is een rising star. Haar laatste single "Around The World" iswereldwijd
uitgebracht en staat op dit moment op nummer 3 in de UK. Speciaal voor de openingvan de
eerste Europese JD Sports Flagship Store in Amsterdam kwam Natalie laRose naar haar
geboortestad voor een bijzonder optreden in de gloednieuwestore. adidas is één van de
sportmerken waar JD Sports nauwe samenwerkingen meeheeft. Als felicitatie gaven zij het
optreden van Natalie la Rose cadeau aan JD.
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Slechts een aantal gelukkigen konden genieten van eenwaanzinnige akoestische set van de
zangeres in de nieuwe JD Flagship Store. Nadit intieme optreden kregen alle fans de kans
voor een meet & greet metNatalie La Rose, die ook wel ‘Beyoncé van de Bijlmer’ wordt
genoemd. Het optreden vanNatalie La Rose was onderdeel van de week vol activiteiten in de
JD SportsFlagship Store ter gelegenheid van de opening aan de Nieuwendijk 196.

De merken van adidas vullen elkaar aan op een unieke manier om sporters te helpen om
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beter te spelen en zich beter te voelen. Het gaat niet alleen om fashion statements. Alles wat
adidas doet is gebonden aan één simpele gedachte: adidas streeft ernaar om mensen te
helpen optimaal te presteren. De complete outfit van Nathalie la Rose is te koop bij JDSports:

adidas trefoil legging 
adidas Moscow printed T-shirt 
adidas Originals MoscowFirebird Track Top
adidas Originals Tubular Xsneakers 
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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’.

JD Sportspressroom
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