
JD Sports lanceert lifestyle & sports merk PinkSoda Sport
Exclusief merk voor zelfbewuste en stijlvolle jonge vrouwen 

JD Sports lanceert een exclusief lifestyle & sports merkPink Soda Sport. Het gloednieuwe merk is
bedoeld voor zelfverzekerde,zelfbewuste en stijlvolle jonge vrouwen met een gezonde en actieve
lifestyle.

Het merk Pink Soda Sports bestaat uit zowel sportswearals lifestyle items die perfect te combineren
zijn vanwege de verscheidenheidaan kleuren en prints. Door middel van mix & match met de
gedurfde designs kan je bepalen welke outfit het beste bij jeeigen lifestyle past.

Voor de gym liefhebbers biedt de sportswear collectie eengroot aanbod kledingitems met toffe
designs om er fanatisch uit te zien tijdenseen work-out. Items zoals sportleggings en sport Bh’s zijn
perfect tecombineren met de items uit de Pink Soda Sport lifestyle collectie. 
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Deze collectie bevat onder andere sweatshirts, hoodies en trainingsbroeken in verschillende kleuren.
De gehele Pink Soda Sport collectie is hierdoor geschikt om te dragen naar de gym maar ook perfect
voor een avond chillen met vrienden.  
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Eerste collectiemet L.A. vibe

De eerste collectie is gebaseerd op de Los Angeles way oflife. De kleuren en prints sluiten perfect aan
bij de look & feel van eenL.A. girl. Model en fitness blogger Adrianne Ho past perfect bij dezelifestyle.
De social media sensatie en inwoonster van L.A. is sportief engezond maar ziet er ook graag modieus
uit. Deze combinatie is alles wat de PinkSoda Sport collectie wil overbrengen.

Pink Soda Sport is er voor alle vrouwen die houden vaneen actieve levensstijl, waarbij goed voelen
én er goed uitzien belangrijk is.Kortom iedereen die graag fit en gezond wil blijven op een stijlvolle
manier. Decollectie is vanaf nu exclusief verkrijgbaar bij de JD Sports store inAmsterdam en online.

http://jdsports.pr.co/images/192498
http://jdsports.pr.co/images/192497
http://www.jdsports.nl/br:pink-soda-sport/
https://www.instagram.com/adrianneho/


http://jdsports.pr.co/images/192496
http://jdsports.pr.co/images/192498


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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