
Christian Louboutin, SportyHenri.com ile Sınırlı Sayıda 

Üretilen Kapsül Koleksiyonunu Duyuruyor 

PARiS, 14 Eylül 2016/PRNewswire/ --  

Christian Louboutin, spor ve stile adanmış erkekler için yeni açılan e-konsept mağazası 

SportyHenri.com ile birlikte türünün ilk örneği bir işbirliği olan özel bir kapsül koleksiyonu 

duyurmaktan mutluluk duyuyor. 

Sporty Henri'nin "Mettre Le Sport En Valeur" sloganından esinlenen Christian Louboutin, erkek 

koleksiyonuna ait tam bir koleksiyon parçası olan spor ayakkabı modellerinden yola çıkarak dört 

adet sınırlı üretim stili oluşturdu. Spor ayakkabılar, Sporty Henri markasının kurucusu ve eski 

Fransız profesyonel hentbol oyuncusu Henri Tai'den esinlenmiş hareketli ve zarif bir profil olan 

beyaz, kobalt mavisi ve siyahı ile ayırt edici logodan oluşan kusursuz paletini güçlendirirken, 

tüm tasarımlar özel Christian Louboutin kırmızı taban ile sonlandırılmıştır. 

Christian Louboutin, sınırlı sayıda üretilen koleksiyon hakkında şunları söyledi: "Henri için 

kıymetli olan değerleri (stil ile eğlenceli ve renkli bir şekilde harmanlanmış sportif) temsil 

ettiğini düşündüğüm bazı özel tasarımlara dokunup bunları yaratmak benim için gerçek bir keyif. 

SportyHenri.com'un yeni macerasının bir parçası olmaktan heyecan duyuyorum." 

Nisan ayında açılan SportyHenri.com, giyimde tarza önem veren atletlere, bilindik tarz yaratma 

ve formda kalma rehberliğinin ötesinde, birinci sınıf tavsiyeler de kapsayan ve alışverişle 

makalelerin karışımı olan benzersiz bir teklif sunuyor. Site, hedef kitlesini "The Gang"dan bilgi 

ve destek aracılığıyla yaşamlarında sporu arttırmaları için teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu alanda 

Tony Parker gibi son derece saygın uzmanlar, aktif bir yaşam tarzı sürdürme hakkındaki 

deneyimleri, kişisel uygulamayı ve tavsiyeleri açıklıyorlar. SportyHenri.com, tümü Tai 

tarafından kişisel olarak seçilen, moda ve sporun kesişim noktasından seçkin uluslararası ve özel 

markaların kapsamlı bir karışımını sunuyor. İşbirliği, sitenin ilk özel kapsülü olarak öne çıkıyor. 

Tai, Christian Louboutin ile işbirliği hakkında şunları ifade etti: "Benim için, kıyafetler benim bir 

parçamdır, kim olduğumu, kişiliğimi ifade etmemi sağlarlar, aynı zamanda kişiliğimi 

keşfetmeme imkan tanırlar. Bu, SportyHenri.com ile hayata geçirmeye çalıştığın vizyondur ve 

burada müşterilerimize özel olarak sunmaktan dolayı çok ayrıcalıklı hissettiğim bu mükemmel 

kapsül ile şekilleniyor." 

Bu heyecan verici yeni işbirliği, arkadaş olan  Louboutin ve Tai'nin Rio'daki son Olimpiyat 

Oyunları'nda Festival Kıyafetlerinin Resmi Tedarikçisi olarak Küba Ulusal delegasyonunu 

desteklemek için ekip oluşturdukları ikinci projedir. 

Koleksiyon, bugünden itibaren SportyHenri.com'da ve bazı Christian Louboutin başlıca 

butiklerinde sunulacaktır. 
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