JD Sports pakt groot uit voor Black Friday
Hoge Kortingen online en instore
De traditie van Black Friday waait langzaam over naarNederland. De vrijdag na Thanksgiving
Day wordt beschouwd als het begin van hetseizoen om kerst inkopen te doen. Black Friday
start officieel morgen en iedereen kan toten met maandag 30 november zijn slag gaan slaan
voor de mooiste kerstcadeaus metgrootse kortingen.
JD Sports viert deze traditie al jaren. In de stores in heelNederland en online krijg je 20%
korting op de merken Puma, Converse, Vans enMcKenzie tijdens Black Friday. Online zullen
de kortingen op geselecteerdeproducten oplopen tot wel 50%.
Exclusief voor Black Friday lanceert JD Sports een aantaltoffe sneakers die vanaf vrijdag 27
november te verkrijgen zijn in de stores en online. Voor de mannen is er speciaal voor Black
Friday een all black uitvoering van de Nike Air MaxTavas te verkrijgen. Daarnaast is de black
edition van de Nike Air Max Huarache gisteren gereleased en tijdens Black Friday
verkrijgbaar.

Buiten deze twee sneakers zullen verschillende modellenvan Nike op vrijdag 27 november in
een nieuw jasje gepresenteerd worden. Onder anderen de Air Jordan 8 ‘Aqua’. Dit retro model

was al eens te zien tijdens de All Star Basketball Games in 1993. Nu is hij remasterd en
verkrijgbaar voor heren en kids in geselecteerde JD stores. Diepvanuit het Nike archief komt er
ook een3 tal Air max 94 naar JD. En last but not least een toffe Air Max 90 voor kidsvan het
Nike ‘Bred pack’.
De JD Sports Stores in Breda, Rotterdam, Eindhoven, Nijmegen, Utrecht, Den Haag en
Amsterdam Centrum zijn op vrijdag 27 november speciaal voor Black Friday en de releases
vanaf 09.30 uur geopend.

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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