


The super T sneaker Tm

Färgglad sneaker med slimmad sula 
FiTFlops sköna vårsko   
 
super T sneaker heTer en av FiTFlops bäsT insålda vårskor över hela världen. 
sneakern Finns i moderikTiga Färger och i canvas, läder och mocka. på den 
svenska marknaden är deT FramFör allT den gula, grå, blå och orange 
modellen som Finns i buTikerna. den orange Färgen ”Tangerine Tango” är åreTs 
panToneFärg 2012 och åTerFinns i många av FiTFlops vår- och sommarskor. 

– super T sneaker kommer aTT bli en av våra sTorsäljare. den har moTTagiTs oerhörT väl av buTikerna 

och många Tror aTT Trendiga sneakers kommer aTT sälja som smör i vår. på sikT hoppas vi aTT våra 

sneakers kan konkurrera med klassiska varumärken som converse och lacosTe, säger neil croxTon, 

ansvarig För FiTFlop på svenska gsl ab, som är generalagenT För FiTFlop i sverige.

FiTFlop lanserades i sverige 2009 och Finns idag i 52 länder. skorna lanserades FörsT som Toningsskor 

Tack vare sulan microwobbleboard, som ger en TräningseFFekT i rumpa och lår och även minskar 

risken För värk i axlar, ben och ryggsluT. nu har man saTsaT ännu mer på aTT designa snygga skor som 

är bekväma hela dagen. super T sneaker har en sTrömlinjeFormad design, enkla sömmar och skräddad 

Form För Tårna. sulan biomimeTix gör skon exTra komForTabel samTidigT som den har en slimmad silueTT. 

 

– super T sneaker är en sko som vi är exTra sTolTa över och som är populär på alla våra marknader. de 

moderikTiga Färgerna och de olika maTerialen gör aTT de Fungerar bra Till olika Typer av klädsTilar 

och Till både vardags och FesT. vår nya slimmade sula gör sneakern Till en bekväm sko, Till skillnad 

Från vissa sneakers med plaTT sula, säger kaTie newman, pr-ansvarig på FiTFlops huvudkonTor i london.  

 

vår- och sommarkollekTionen 2012 har inspireraTs av den amerikanske FoTograFen slim aarons bilder 

Från 50- och 60-TaleT. han blev känd För sina FoTograFier på ”aTTrakTiva kända personer som gjorde 

aTTrakTiva saker på aTTrakTiva plaTser”. 

För ytterligar information kontakta:      
Neil Croxton, försäljningsanvarig GSL AB 
tfn  +46 (0) 766 35 17 30

För mer bilder, information eller varuprov:
Anna Creutz
tfn +46 (0) 703 08 10 77

www.fitflop.com

 


