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- adidas, Sneaker Exchange’i Sunuyor 

- Tüm Büyük Oyuncular, Bu İşbirliği İçin Bir Arada 

- İş Birliği Sınırları Genişliyor 

- adidas Consortium, Yeni Bir Seviyeye Taşınıyor 
 

 

2016 yılı boyunca, Consortium tüm dünyayı dolaştı. Bu dünya turunda, sektörün lideri olan 

sneaker perakendecilerine aylık ziyaretler gerçekleştirildi ve hepsi, adidas ile iş birliği 

yapmaları, bu iş birliğine kendi hikayelerini katmaları ve çeşitli ayakkabı modelleri için 

tasarım konseptleri oluşturmaları için davet edildi. Consortium Turu’nun başarısının 

ardından, 2017 yılında adidas iş birliği kavramını daha da geliştiriyor ve perakende 

ortaklarından modeller konusunda birbirleri ile iş birliği yapmalarını, yeni ve tamamen 

benzersiz bir şeyi beraber yaratmalarını istiyor. İşte, “Sneaker Exchange”!  

 

İş birliği, sürekli gelişen bir terim. adidas da, işbirliğinin, tarafların kapasitesine ya da ortaya 

çıkan ürünün kalitesine değil, değiş tokuş edilen bilgiye dayandığına inanıyor. Başarılı bir iş 

birliği için, başarılı iletişime ve de coğrafi uzaklık, estetik anlayışı ya da konuşulan dilden 

kaynaklanan farklılıkların üstesinden gelebilmeye, ortak bir zemin oluşturmaya ve ortak 

hikayeler geliştirmeye ihtiyaç var. Bu başarıldığında da, tarafların kendi izlerini bıraktıkları 

üst düzey bir iş ortaya çıkıyor. Hepsinden önemlisi, bu iş, kendilerine, ortaklarına ve de 

adidas’a özgü, özgün bir iş oluyor. 

 

Bu iş birlikleri, üstesinden gelinmesi gereken, önceki herhangi bir Consortium projesine 

kıyasla daha yeni ve daha ilginç durumları da beraberinde getirecek. Sneaker Exchange, 

fikirlerin paylaşıldığı sınırları genişletecek, tarafların her birini konfor alanlarının dışına 

çıkaracak ve iş birliği duygusunu yeni bir bölgeye taşıyacak. Moda odaklı perakendecilerin, 

basketbol perakendecileri ile çalışmalarını göreceğiz, kadın giyim mağazaları erkek giyim 

perakendecileri ile iş birliği yapacak.  Dijital gelişmelerle birlikte sınırların yok olduğu bir 

dünyada, adidas, beraber çalışmanın yeni yollarını bulmak için ortaklarını bu değişimin bir 

parçası olmaları için davet ediyor.  

 



Sneaker Exchange, 2017 senesi boyunca her ay yeni bir seri sunacak. Her seri, eski ve yeni 

modellerden esinlenen iki ayakkabıyı içerecek. Campus ve EQT gibi klasik modeller modern 

malzemeler ile yeniden şekillenirken, UltraBOOST gibi performans modelleri ise spor 

sahasının dışına çıkacaklar. Sneaker Exchange’in ilk serisi, Avrupa’nın tasarım, sanat ve 

kültürü bir araya getiren ünlü Paris mağazası colette ile sneaker topluluğunun en bilinen 

markalarından biri olan Los Angeles’ın UNDEFEATED’ini bir araya getirdi. İkilinin üzerlerinde 

beraber çalıştıkları Campus ve EQT modelleri, 19 Ocak’ta Paris Erkek Moda Haftası’nda ön 

lansmanını yapacak. Sneaker Exchange’in bu Campus modeli ise ilerleyen günlerde, 

Türkiye’de seçili mağazalarda satışta olacak. 

 

Sneaker Exchange, iş birliği için yeni bir platform sunuyor, uluslararası sneaker 

topluluğunun gücünü pekiştiriyor ve de adidas Consortium modellerini yeni bir seviyeye 

taşıyor.  

 

Bu serinin tanıtım videosu için linke tıklayabilirsiniz: https://youtu.be/PlUqSfqb4UA 

 

 

@adidasOriginals  
#adidasOriginals  

#consortium  
#SneakerExchange 

 

 

Sneaker Exchange Ortakları (alfabetik sırada): 

Alife, A Man Maniere, Bodega, colette, END, Foopatrol, Fruitition, Invincible, Juice, Kith, 

NAKED, Overkill, Packer, SlamJam, Sneakerboy, Sneakersnstuff, Social Status, Solebox, 

UNDFTD, United Arrows & Sons, Starcow, Wish. 

 
 

Editöre Notlar:  

adidas ürünleri ile iki alt bölüme ayrılıyor. adidas Originals geçmişte spor amaçlı tasarlanmış ürünlerin günümüze 
uyarlanması ile oluşan, trendleri belirleyenlerin tercihi olan günlük yaşam ürünlerini temsil ediyor. Bu ürünler 

adidas’ın tarihinde spor amaçlı kullanılmış olsa da artık spor yaparken kullanılmamaktalar. adidas Sport 

Performance ise adidas’ın, lider teknolojileri kullanarak tasarladığı spor ve performans ürünlerini temsil ediyor. Bu 
ürünler, spor yaparken tercih edilen koleksiyonlardan oluşuyor. 
 
 

Daha Fazla Bilgi İçin:  
 
Ece Şakarer 
Kıdemli Basın ve Halkla İlişkiler Uzmanı 
ece.sakarer@adidas.com 
Tel: 0 212 355 28 77 
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