
Christian Louboutin thông báo ra mắt dòng sản phẩm 

phụ kiện phiên bản giới hạn hợp tác với SportyHenri.com 

TTXVN (Paris, ngày 14/ 9/ 2016) / PRNewswire-AsiaNet/ 

Christian Louboutin hân hạnh thông báo về bộ sưu tập phụ kiện đặc biệt trong 

lần đầu tiên hợp tác với SportyHenri.com, một cửa hàng trực tuyến mới hoạt 

động tập trung vào khách hàng nam đam mê thể thao và phong cách. 

Lấy cảm hứng từ phương châm “Mettre Le Sport En Valeur” (tạm dịch là “đưa 

vào giá trị thể thao”) của Sporty Henri, Christian Louboutin tạo ra bốn phong 

cách phiên bản giới hạn, dựa trên cảm hứng từ bộ sưu tập giày sneaker dành cho 

nam giới vốn được ưa chuộng của nhà mốt này. Thiết kế giày kế thừa sự pha 

trộn sắc trắng, xanh cobalt và đen từ logo đặc trưng của thương hiệu Sporty 

Henri, một hình ảnh thanh lịch và vui vẻ do nhà sáng lập, người đồng thời là 

cựu vận động viên bóng ném người Pháp sáng tạo. Tất cả các mẫu giày đều 

mang đế đỏ đặc trưng của nhà Christian Louboutin. 

Nói về bộ sưu tập phiên bản giới hạn lần này, nhà thiết kế Christian Louboutin 

cho biết: “Đối với tôi, đó là một niềm vui khi tạo ra những thiết kế độc đáo, thể 

hiện những giá trị thân quen đối với Henri: thể thao kết hợp với phong cách theo 

hướng sặc sỡ và vui nhộn. Tôi vui mừng vì là một phần trong hành trình khám 

phá mới của SportyHenri.com.” 

Đi vào hoạt động từ tháng Tư, SportyHenri.com cung cấp trải nghiệm độc đáo 

kết hợp giữa mua sắm và truyền thông dành cho các vận động viên, bao gồm cả 

những lời khuyên về phong cách xuyên suốt cũng như chỉ dẫn ăn vận. Trang 

web này đặt mục tiêu truyền cảm hứng cho khách hàng để họ nâng cao đời sống 

thể thao thông qua các hiểu biết và hỗ trợ từ “hội chuyên gia”. Những chuyên 

gia thời trang cao cấp như Tony Parker bật mí những kinh nghiệm cá nhân và 

những mẹo vặt để duy trì phong cách sống năng động. SportyHenri.com cung 

cấp sản phẩm từ nhiều thương hiệu nổi bật của cả hai lĩnh vực thời trang và thể 

thao; tất cả đều do Tai đích thân lựa chọn. Lần cộng tác này đánh dấu bộ sưu tập 

phụ kiện đặc biệt đầu tiên trên SportyHenri.com. 

“Với tôi, quần áo cũng là cách thể hiện bản thân. Quần áo cho phép tôi thể hiện 

với mọi người về cá tính của mình, nhưng đồng thời cũng giúp tôi tự khám phá 

bản thân. Đó cũng là điều mà tôi muốn giới thiệu với công chúng thông qua 

SportyHenri.com, và khởi đầu từ bộ sưu tập phụ kiện tuyệt vời này. Tôi rất vinh 



dự cung cấp cho khách hàng của mình những món đồ đó”, Tai nói về sự kết hợp 

với Christian Louboutin. 

Quyết định cộng tác thú vị lần này là dự án thứ hai giữa Christian Louboutin và 

Henry Tai, sau khi hai bên đã phối hợp tài trợ trang phục chính thức cho đoàn 

thể thao Cuba tham dự Olympic 2016 tại Rio. 

Bộ sưu tập sẽ có mặt trên SportyHenri.com cũng như một số cửa hàng chính 

nhất định của Christian Louboutin từ ngày hôm nay. 

Để biết thêm chi tiết: 

    @LouboutinHomme     @SportyHenri     #CLxSportyHenri 


