
JD Sports presenteert kerstcollectie 
Unieke samenwerkingen met de grootste sportmerken

JD Sports pakt uit met een toffe collectie speciaal voor defeestdagen. Deze winter heeft JD
samenwerkingen opgezet met verschillende grotesportmerken waaronder Nike, adidas,
Timberland, New Balance, Ellesse en EA7.Naast een groot aanbod aan sneakers biedt de
kerstcampagne ook een grootaanbod aan winterkleding en accessoires. Versla de winterblues
en zorg dat jehelemaal klaar bent voor de feestdagen door een item uit de gewildekerstcollectie
te scoren.
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JD Sports presenteert ook deze winter weer exclusieve stijlen en de laatste modetrends. Zo
zorgen de Nike Air Max Thea voor wat kleur in de donkere dagen en zijn ze het lichtpuntje
onder de kerstboom. De nieuwe Timberland Lux Hook & Loop voor heren geeft een
winteroutfit een stoere twist. Deze sneakers houden alle voeten droog in het druilerige najaar.
Voor de echte Nike fans zijn verschillende iconische Nike sneakers uitgevoerd in donkere
grijstinten, perfect voor de winter. 
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Om de collectie af te maken zorgt JD Sports niet alleen voorde mooiste sneakers maar ook
voor mooie kleding van de grote merken.Bij coole kicks passen de nieuwe joggingbroeken en
winterjassen perfect. Incombinatie met verschillende accessoires zoals handschoenen en
mutsen, steektJD Sports iedereen fresh in het pak voor de feestdagen en zorgt ervoor dat
iedereen warm blijft deze winter.
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OVER JD SPORTS
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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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