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Tervarit Juniorit seurasivusto: Toimii myös nettikauppana josta tilaukset tehdään:
https://www.stadiumteamsales.fi/tervaritjuniorit/tervaritjuniorit
(katso myös tämän ohjeen sivu 3!)
Sivustolta löytyy kaikki Tervarit Juniorit-seuramalliston tuotteet, tuotteiden team-hinnat, kokotietoja,
infoa tilaamisesta ja sovittamisesta, lisävarustekuvasto joka sisältää medicalit ja
harjoitustarvikkeet. Käy tutustumassa!
Sovitukset: Pyydä tarvitsemiasi tuotteita Tomilta sovitusta varten. Voit viedä tuotteet treeneihin
soviteltavaksi. Laina-aika normaalisti max. 1viikko, pyritään nyt pitämään sovittelut hieman
tiiviimmällä aikataululla.
Tilaaminen: Nettitilaaminen on helpointa ja nopeinta sekä teille että minulle. Ehdottomana
plussana on myös se että kaikki tehdyt tilaukset tallentuvat teille muistiin. Nettitilausohjeet on
sivulla 3, ottakaa Tomiin yhteyttä jos tarvitsette lisäohjeita tai haluatte varmistella tilauksen sisältöä!
HUOM! Joukkueiden varustevastaava tai joukkueenjohtaja tekee joukkueen 1. isomman
tilauksen!
Toimitusaika: Maksimissaan neljä viikkoa painettuna edellyttäen että tilattua tuotetta löytyy
Stadiumin tai merkin omalta varastolta. Toimitusaika riippuu hieman painotalon jonotilanteesta ja
siitä löytyikö tarvittavat tuotteet heti Stadiumin varastosta vai tuleeko ne Niken Belgian varastosta.
Tomi pitää tilaajan aina informoituna tilauksen kulusta. Stadium ostaa joka vuosi tietyn valikoiman
seuratuotteita Nikelta ’’puskurivarastoon’’ ja Tervarit Juniorit seuramallisto on tietysti fiksusti
rakennettu hyvin pitkälti näillä tuotteilla. Nämä tuotteet ovat toimitusvarmimpia, toimitusnopeimpia
kun niitä on sekä Stadiumin että Niken omassa varastossa.
Painohinnat: Alle on lueteltu vakiomuotoiset painohinnat, sponsorilogojen kanssa mennään
erillisellä hinnastolla. Sponsorilogon hintaan vaikuttaa logon menekki, värimäärä ja koko cm2. Jos
tarvitsette tuotteisiin vakiopainatusten lisäksi sponsorilogoja, laittakaa sponsorilogosta vektoroitu
tai eps-muotoinen tiedosto Tomin sähköpostiin, ja hän palaa tarkistusvedoksen ja tarkan
kappalehinnan kera. Painatusten ottaminen ei pidennä/lyhennä toimitusaikaa. Painohinnat
kerryttävät seuran bonuskertymää, tällä bonuksella seura hankkii vuosittain valmentajien asusteet.
•
•
•
•
•
•
•

Seuralogo: 3€/kpl
5cm numerointi: 2,90€/numerointi
7,5cm numerointi: 3,40€/numerointi
20cm numerointi: 4,00€/numerointi
Nimikirjaimet 1-3kirjainta: 3,40€/nimikointi
Nimi pelipaidan selkään 4-6cm kirjaimin: 6,80€/nimikointi
o Viimeistään 12 vuotiaille pelaajille painetaan SUKUNIMI pelipaitaan!
Nimi rintaan, laukkuun, reppuun, pipoon 1,5-3cm kirjaimin: 4,60€

Painatusten fontti ja asemointi: Ennalta määritelty, kaikki tuotteet painetaan samalla fontilla ja
kaikkiin tuotteisiin asemoidaan vakiomuotoiset painatukset samaan kohtaan joukkueesta
riippumatta.

Tervarit Juniorit ry.
toimisto@tervaritjuniorit.fi

Nuottasaarentie 12, 90400 Oulu
www.tervaritjuniorit.fi

puh. 044 360 9229

VARUSTEET JA VARUSTETILAUKSET - OHJE

2(3)

Myymälästä löytyvät seuratuotteet: Oulun keskustan Stadiumin Team Sales-osastolle tulee osio,
josta löytyy Tervareiden punaista pelipaitaa, mustaa shortsia ja mustaa pelisukkaa. Nämä tuotteet
saa ostettua Team-hintaan ilman erillistä mainintaa kassalla. Jos joukkueeseen tulee uusi pelaaja
ja tuotteet tarvitsee heti, tässä tapauksessa on hyvä hyödyntää näitä tuotteita. Kannattavinta on
kuitenkin aina tehdä nettitilaus jotta saat painatukset meidän kautta samalla tavalla kuin ne on
kaikilla muillakin Tervarit Juniorit joukkueilla. Myymälästä löytyvissä tuotteissa ei ole painatuksia.
Seurapäivät: Järjestämme myymälässä noin 3 kertaa vuodessa seurapäivät. Jokainen Tervarit
Juniorit-jäsen saa tällöin kutsun ja luvassa on alennuksia koko myymälävalikoimasta
henkilökohtaisia urheiluvälinetarpeita ajatellen. Futiskengät, lenkkikengät, vapaa-ajan kengät,
lasketteluvermeet, vapaa-ajan vaatteet, koko myymälävalikoima on tällöin Tervarit Juniorit jäsenille
yhtä alennusta. HOX! On olemassa erikseen myymälävalikoima ja seuravalikoima. Seurapäivillä
saa ostettua henkilökohtaisiin tarpeisiin myymälävalikoiman tuotteita alennuksella,
joukkue/ryhmätilauksissa saa aina tilattua seuravalikoiman tuotteita Team-hintaan. Ensimmäiset
seurapäivät on suunnitteilla Helmikuulle 2018 ja tästä tulee lisätietoa lähempänä.
Stadium-jäsenyys: Tomi suosittelee Stadium-jäsenyyttä jokaiselle Tervarit Juniorit pelaajan
vanhemmalle ja seuran täysikäiselle jäsenelle. Stadium-jäsenyys on ilmainen, jäsenyyden voi
halutessaan liittää ajokorttiin/kelakorttiin ja tällöin ei tule erillistä korttia. Stadium-jäsenenä saat
lisää alennuskampanjoita myymälätuotteita koskien, kerrytät omilla henkilökohtaisilla ostoilla
itsellesi bonusta ja voit halutessasi tukea omilla ostoillasi omaa seuraa jolloin Stadium maksaa
vielä ekstrabonuksen ostoistasi valitsemallesi seuralle! Täältä pääset lukemaan vielä lisää
jäsenyydestä ja Tue Seuraasi-linkityksestä. https://www.stadium.fi/cms/member_info
Kaikissa isompia tilauksia koskevissa kysymyksissä ottakaa yhteyttä Tomiin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tomi Toivonen
Stadium Team Sales
Stadium Oulu City
Kauppurienkatu 9
90100 Oulu Finland
Direct +358(0)20 7900 323
Mobile +358(0)40 0488 661
tomi.toivonen@stadium.fi
www.stadiumteamsales.fi

Tervarit Juniorit ry.
toimisto@tervaritjuniorit.fi

Nuottasaarentie 12, 90400 Oulu
www.tervaritjuniorit.fi

puh. 044 360 9229

VARUSTEET JA VARUSTETILAUKSET - OHJE

3(3)

Stadium Team Sales Nettitilaus
Tehtävät asiat ennen kuin nettitilauksia voi tehdä:
1. Rekisteröidy sivustolle www.stadiumteamsales.fi klikkaamalla harmaata hahmoa oikeassa
yläkulmassa
2. Paina ’’Rekisteröidy tästä’’ ja luo omat tunnuksesi
3. Täytä tiedot huolellisesti, myymäläksi STADIUM OULU ja seuraksi tietysti oma seura
4. Nyt tunnukset on tehty ja pääsette kirjautumaan sisälle. Painakaa oikean yläkulman kolmea
poikkiviivaa, avautuu vetovalikko, josta painatte kohtaa ’’Joukkue’’ ja sen jälkeen ’’Luo uusi
joukkue’’
5. Täyttäkää rivit huolellisesti jokaisen pelaajan ja toimihenkilön osalta. Nimikointi, nimikirjain ja
numerokenttä ovat tärkeimmät! Viimeistä E-post riviä ei tarvitse täyttää. Kun joukkue on valmis
paina ’’tallenna’’ ja tämän jälkeen joukkuetta ei tarvitse luoda uudestaan. Jos joukkueen
pelaajistoon tulee muutoksia, voit aina muuttaa joukkueen tietoja kohdasta ’’joukkue’’
Itse nettitilauksen tekeminen:
1. Klikkaa oikean yläkulman poikkiviivoja, ’’nettitilaus’’ ja ’’luo uusi tilaus’’
2. Klikkaa haluamasi tuotteen kuvaa. Paina ’’Etsi/Luo joukkue’’ ja valitse oma joukkueesi. Koko
tallentamasi joukkue tulee ruudulle ja sinun täytyy valita jokaiselle vain oikean kokoinen tuote.
3. Tarkista että nimikointi, nimikirjain ja numerointi kenttä ovat kuten haluat ne painettavan.
Roskakorin kuvasta voit poistaa rivejä jos esimerkiksi treenipaitaa ei tule kaikille. Kun valmista
paina ’’Lisää’’.
4. Toista tämä toimenpide kaikkien tuotteiden kohdalla jotka tilaukseen tulee.
5. Kun valmista paina ostoskorin kuvaa, tarkista tilauksesi vielä kertaalleen avautuvasta
näkymästä.
6. Oma viite/joukkue kenttään tähän tapaan: Harri Hakkarainen/HJK P06. ’’Meddelande’’-kenttä on
viestikenttä johon voit jättää Tomille viestin, jos tilauksessa on jotain jonka haluat Tomin
huomioivan.
7. ’’Vahvista tilaus’’, ’’Olen lukenut ja hyväksyn tilauksen ehdot’’ ja ’’lähetä tilaus’’.
Nettitilauksista lasku menee seuralle, joka välittää laskun oikealle joukkueelle maksettavaksi!
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