
 

  

Stadiumilla on selkeä missio innostaa kaikkia ihmisiä aktiiviseen, hauskaan ja terveelliseen elämäntapaan. Tämän vuoksi 

urheiluseuratoiminta on erittäin tärkeätä meille. Stadium Team Sales aktivoi maailmaa helpottamalla seurojen arkea, niin että he voivat 

keskittyä itse urheilutoimintaan. Yhdessä innostamme yhä useampia liikkumaan. 



 

  

Stadiumilla on selkeä missio innostaa kaikkia ihmisiä aktiiviseen, hauskaan ja terveelliseen elämäntapaan. Tämän vuoksi 

urheiluseuratoiminta on erittäin tärkeätä meille. Stadium Team Sales aktivoi maailmaa helpottamalla seurojen arkea, niin että he voivat 

keskittyä itse urheilutoimintaan. Yhdessä innostamme yhä useampia liikkumaan. 

 
 ........................................................................................................ 3 

 .................................................................................. 3 

 ............................................................................................... 3 

 ............................................................................................................ 4 

 ................................................................................ 7 

 .................................................................................................................................. 9 

 ................................................................................................................................................... 10 

 ....................................................................................................................................... 10 



 

  

Stadiumilla on selkeä missio innostaa kaikkia ihmisiä aktiiviseen, hauskaan ja terveelliseen elämäntapaan. Tämän vuoksi 

urheiluseuratoiminta on erittäin tärkeätä meille. Stadium Team Sales aktivoi maailmaa helpottamalla seurojen arkea, niin että he voivat 

keskittyä itse urheilutoimintaan. Yhdessä innostamme yhä useampia liikkumaan. 

 
Stadiumin yhteistyöseuran joukkuevastaavana, voit tilata tuotteita sekä seuranne omasta mallistosta, 
että Stadium Team Salesin muusta valikoimasta. Joukkueen pääkäyttäjänä sinulla on 
kirjautumistunnukset joukkueesi omille sivuille, jossa lisäät joukkueesi jäsenet järjestelmään 
helpottaen joukkuetilausten tekoa. Omilla sivuilla näet myös yhteenvedon kaikista joukkueen 
aiemmista tilauksista. Jos haluatte vaihtaa joukkueen pääkäyttäjää, teette muutoksen helposti 
ottamalla yhteyttä seuranne tai jaostonne pääkäyttäjään. 
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