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2016 adidas superstar dames sale schikking, nike Noord-Amerikaanse schoeisel marktaandeel van
zeven. 2%, Nike is in tussen. 3%, de kloof tussen de twee partijen meer dan vijf keer, maar de
internationale autoriteit op het financiële platform Yahoo Financiering kies "Sporten Zaken over het Jaar"
adidas superstar dames award adidas, voor u om Adidas een sterke terugkeer naar de schaal uit
eerbetoon. In 2015 nike Noord-Amerikaanse schoeisel marktaandeel waarbij slechts 4. 3%, met ons
hoofdkantoor in slechts een jaar, de markt industrie aandeel steeg met ruim 50%, het creëren van
wonderen, Dolomite marktaandeel in hetzelfde seizoen viel 3. 7%, met name de verschuiving.
Sommige adidas yeezy boost 350 kopen ondervraagd nike en Kanye West, samen met Pharrell
Williams en andere gewrichten van plan duur, maar het nike 20% jaar-op-jaar stijging met 19 miljard US
geld omzet, 2 jaar tot typisch herstellen van de markt voor schoeisel en sportieve activiteiten kleding
markt goed die bestemd zijn voor Nee . 2 Trend, voor u om te bewijzen dat de markt strategie toe te
eigenen. Adidas Noord-Amerikaanse president Draw King zei adidas buiten van te vertrouwen op
re-gegraveerde product plannen, en vertrouwen op het ontwerp, de engineering en marketing team
vindingrijkheid, adidas R & G set voor mode, samen met functionaliteit in één product.
Nike adidas yeezy boost 350 prijs Originals EQT Ondersteuning 93/17 uitgerust met de adidas geniale
technologie Boost-technologie, samen met de in overeenstemming met de oorspronkelijke stijl jaar
volledig afgesloten, bracht herinneringen aan de diepten van het volk schoenen. Pixel streep draagt
bij aan de nieuwe zwarte Primeknit bovenwerk van textiel, waardoor een unieke esthetische ervaring.
Gevolgd door "Turbo Red" en de binnenzijde van de witte slaan samen om een sterke esthetische
contrastinstelling, indrukwekkend. De nieuwe nike Originals EQT Ondersteuning 93/17 zal beschikbaar
zijn in het begin van 2017, de unieke verkoop informatie is nog steeds niet op de hoogte, die
geïnteresseerd zijn in kleinere partners, dan kunt u doorgaan met onze follow-up rapporten te
overwegen.
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