
Tue seuraasi.
Bonusta kaikille!



Upea mahdollisuus sinulle, 
joka haluat tukea seuraa! 
Nyt voit tukea seuraasi tekemällä ostoksia
Stadiumilla. Seura saa 3 prosentin bonuksen
kaikista ostoistasi. Ja mikä parasta: henkilökoh-
tainen bonuksesi säilyy. Eli bonusta kaikille,
samoista ostoista. Mitä enemmän ostat, sitä 
enemmän bonusta, sekä sinulle että seuralle.



Suomen aktiivisin asiakasklubi 
seuran jäsenelle. Pohjoismaiden

paras bonus. Kaikille.
Yhdistimme Stadiumin asiakasklubin
(Pohjoismaiden aktiivisimman yksityis-
henkilöiden asiakasklubin) Stadium
Team Salesin seuroille tarkoitettuun
bonuskonseptiin. Yhdistämällä nämä
saamme lopputulokseksi Pohjoismai-
den parhaan bonuksen kaikille.

Kaikki ostot, joita seuran jäsenten per-
heenjäsenet, sukulaiset, ystävät, tukijat 
ja verkostot tekevät Stadiumilla, kerryttä-
vät henkilökohtaisen bonuksen lisäksi nyt 
myös bonusta seuralle (valinta, johon pitää 
rekisteröityä, lue lisää jäljempänä). Edelly-
tyksenä on Stadium-jäsenyys, joka on etuja 
tuottava, kortiton ja maksuton jäsenyys.
Lue lisää osoitteesta stadium.fi.

Jäsenyys Suomen aktiivisimmassa asiakasklubissa on järkevää
ja innostavaa, sekä lompakolle että aktiiviselle elämälle. Stadium-
jäsenenä saat enemmän ja samalla tuet seuraasi. Jäsenyys on
kortiton ja maksuton. Tässä muutamia etuja:

*Kaikki edut ja jäsenehdot kokonaisuudessaan
osoitteessa stadium.fi.

Alennuksia tapahtumista ja matkoista.
Alennuksia ja tarjouksia yhteistyökumppaneiltamme.

Tue seuraasi.
Tukemasi seuraa saa 3 prosentin bonuksen 
kaikista ostoistasi. Halutessasi voit myös lahjoit-
taa oman vuosibonuksesi suoraan seuralle.

Valikoituja tuotteita jäsenhinnoilla.
Saat kuukausittain tarjouksia, jotka sisältävät tiet-
tyjä tuotteita erityisen hyvillä jäsenhinnoilla. Saat 
myös kutsuja myymälän VIP-tapahtumiin.

Pisteitä kaikista ostoistasi.
Koskee kaikkia Stadium myymälöitä sekä
stadium.fi verkkokauppaa.

Pisteillä bonusta (1 euro = 1 piste).
Saat pisteitä kaikista vuoden aikana tekemistäsi 
ostoista, myös tapahtumista ja kilpailuista voi 
saada pisteitä. Kuukausibonus 5 euroa maksetaan 
aina, kun olet päässyt 200 pisteeseen. Lisäksi saat 
jopa 10 prosenttia vuosibonusta.



Paljon jäseniä,
enemmän bonusta.
Team Sales -seura saa jopa 10 prosentin 
bonuksen kaikista ostoista sekä lisäksi mah-
dollisen tuotemerkkibonuksen yhteistyösopi-
muksemme mukaisesti. Tekemällä ostoksia 
Stadiumilla tuet seuraa 3 prosentin lisä-
bonuksella ja myötävaikutat mahdolliseen 
merkkibonukseen. Teho on maksimaalinen, 
kun haastat myös ystävät, sukulaiset ja 
kannattajat tukemaan seuraa tällä tavalla. 
Seuran talous vahvistuu samalla, kun sinä 
tukijana säilytät oman bonuksesi.

Helppoa ja nopeaa.
Jotta voisit olla mukana tukemassa seuraa, sinun pitää olla Sta-
diumin jäsen (rekisteröidy myymälässä tai osoitteessa stadium.fi). 
Lisäksi sinun pitää rekisteröityä osoitteessa www.stadium.fi/team-
sales. Se käy nopeasti ja helposti muutamalla klikkauksella. Voit 
rekisteröityä myös linkistä, jonka saat seuralta. 

Bonusta kerryttävät automaattisesti myös ostot, jotka olet tehnyt
14 päivän aikana ennen rekisteröitymistä. Verkkosivuston stadium.
fi Oma sivu  jäsensivulla näet kaikki valintasi ja voit päivittää jäsen-
profiilisi. Myös useampien seurojen tukeminen onnistuu erinomaisesti. 
Voit tukea samanaikaisesti jopa neljää eri seuraa.



Aloita seurasi tukeminen jo tänään:
www.stadium.fi/teamsales


