
 

  

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. 
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