Tups P08-joukkueen varuste- ja tilausohje 20.3.2018
VARUSTEMERKKI JA -TOIMITTAJA
Varustemerkkimme on NIKE ja varustetoimittajamme Stadium Teamsales, josta kaikki peli- ja verryttelyasut
ym. tilataan.
Tilaukset tulevat aina joukkueen varustevastaavan kautta, jotta Stadiumilla on yksi yhteyshenkilö, jonka
kanssa asioida --> Varustevastaava täyttää varustetilauslomakkeen koodeineen ja laittaa sen eteenpäin.
Toimitusaika on n. 4 viikkoa tilauksesta. Pyrkimys on kasata isompi tilaus kerralla (2 x vuodessa, syyskuussa
ja maaliskuussa) ja välttää yksittäiskappaleiden tilaamista. Tämä helpottaa paitsi varustevastaavan, myös
Stadiumin ja joukkueen rahastonhoitajan työtä.
Tupsin seuramallisto löytyy
täältä: http://stadiumteamsales.fi/tuusulanpalloseura/tuusulanpalloseura

PELIASU
Ainoa "pakollinen" varuste on peliasu, eli
Kotipelipaita vihreä: NIKE PARK VI JSY JUNIOR (vihr.)
Vieraspelipaita punainen: NIKE PARK VI JSY JUNIOR (pun.)
Shortsit musta: NIKE PARK II SHORT NB JUNIOR (musta)
Lisäksi peliasuun kuuluu valkoiset sukat, esim. NIKE CLASSIC II SOCK (valkoinen)

MUUT VARUSTEET
Vapaaehtoisia varusteita saa tilata niin paljon kuin haluaa. Useimmat ovat tilanneet treenipaidan,
pallorepun ja verkkarit, aika moni myös fleecevuoratun kuoritakin tai sadetakin ja pipon.
Treenipaita: lyhythihainen NIKE ACADEMY 18 SS JUNIOR musta
Treenipaita: pitkähihainen NIKE PARK CREW TOP JUNIOR vihreä
Palloreppu: NIKE CLUB TEAM AWO BP M musta
Verkkahousut: NIKE ACADEMY 18 PNT JUNIOR musta
Verkkatakki: NIKE ACADEMY 18 T JKT JUNIOR musta
Kuoritakki fleecevuorella: TEAM FALL JKT YTH JUNIOR musta
Sadetakki: NIKE ACADEMY 18 R JKT JUNIOR musta
Pipo: CLIQUE BAILY HAT tai NIKE BEANIE

KOOT JA SOVITTAMINEN
Sovituksia järjestetään treenien yhteydessä noin kerran vuodessa, kun mallisto on muuttunut tai kun ollaan
tekemässä isompaa tilausta.
Kamoja voi muuna aikana halutessaan käydä sovittamassa Stadium Teamsalesissa (Tammiston Stadiumin
takaosassa), Harkkokuja 1, Vantaa.
Kokotaulukot löytyvät myös täältä: http://stadiumteamsales.fi/tuusulanpalloseura/tuusulanpalloseura#

TILAAMINEN
Kun olette päättäneet mitä otatte,
-

täyttäkää tilauksenne oheiseen Exceliin (Varustetilauslomake_Tups P08_nimi.xls)
tallentakaa tiedosto oman poikanne nimellä (esim. Varustetilauslomake_Tups
P08_samuelpaajanen.xls) ja
lähettäkää lomake sähköpostitse varustevastaavalle (sonja.paajanen@welho.com)

MAKSAMINEN
Tilauksen jälkeen varustevastaava ilmoittaa tilauksenne loppusumman rahastonhoitajalle, joka tekee siitä
teille laskun MyClubin kautta.

PAINATUS JA LOGOT
Seuramalliston tuotteet toimitetaan painatettuna seuran logoilla ja pelinumerolla. Jos teillä ei vielä ole
pelinumeroa, ottakaa pikimmiten yhteys joukkueenjohtaja Vesa Jumppaseen (tups08@kolumbus.fi)

PAINOHINNASTO:
Seuralogo 3,50€
Numerointi 20-25cm 5,00€
Numerointi 7,5-10cm 4,00€
Numerointi 5cm 3,70€
Nimikointi 4-6cm 7,00€
Nimikointi 2-3,5cm 4,50€
Nimikirj. 5cm 3,50€
Varusteiden painatuskulu lisätään tuotteen hintaan.
Varusteisiin tulee seuran ohjeistuksen mukaan seuraavat painatukset:
Pelipaita: Eteen seuran logo ja selkään iso numero + nimi

Treenipaita: Eteen seuran logo
Muut yläosat: Eteen seuran logo ja oikealle alas pelinumero
Pelishortseihin: pelinumero
Muihin alaosiin ei numeroita eikä logoja

BONUSTA OSTOISTA
Joukkueenjohtajat, pelaajat, vanhemmat ja sukulaiset voivat asioidessaan Stadiumilla ohjata ostostensa
bonuksen oman joukkueensa hyväksi. Tämä tapahtuu mainitsemalla seuran ja oman joukkueen nimen
Stadiumin kassalla oston yhteydessä. Ostokset rekisteröityvät joukkueille, bonukseen oikeuttava summa
onseuran kaikkien joukkueiden ostosten yhteissumma. Seuralla on siis mahdollisuus, jopa 10% bonukseen
joka jaetaan takaisin joukkueille kerätyn ostovolyymin mukaisesti.
Aina kun ostos ohjataan oman joukkueen hyväksi, olette oikeutettuja Stadium Jäsenhintaan kun tämä on
tuotteeseen merkitty. On tärkeä muistaa että kaikki Stadiumin tuotteet oikeuttavat bonukseen.
Tuusulan Palloseura on valinnut viralliseksi tuotemerkikseen: NIKE. Kaikki tuotteet seuramallistossa ja koko
Stadium myymälävalikoimassa, jotka ovat NIKE merkkiä oikeuttaa lisäbonukseen.
Painatukset kerryttävät bonusta samalla tavalla kuin muutkin tuotteet tai palvelut.
Bonus-kysymyksissä ole yhteydessä Team Sales-myyjään.
Soitelkaa/meilailkaa, jos kysyttävää.
Myös Kalle ja Sauli Teamsalesissa ovat tosi palvelualttiita ja auttavat mielellään.

 Sonja Paajanen/Tups P08 varustevastaava
sonja.paajanen@welho.com
p. 0405895308

