Seuravarusteiden tilausohjeet
Toimistolta tilattavat
1. Peli- ja harjoitusvarusteet
Koti- ja vieraspelipaidat, shortsit, sukat sekä lyhythihaiset harjoituspaidat tilataan suoraan seuran
toimistolta alla olevien ohjeiden mukaisesti. Tuotteisiin tulevien mahdollisten mainosten tiedot
toimitetaan myös toimistolle tilauksen yhteydessä.
1) Täytä tilauslomakkeen ensimmäiselle sivulle tilaajan tiedot ja eri tuotteiden tilausmäärät. Jos
haluat pitkähihaisen maalinahdinpaidan, niin lisää kappalemäärän perään PH (esim. 2 PH).
2) Täytä tilauslomakkeen toiselle sivulle (ensimmäisen sivun alapuolella) tarvittavat
painatustiedot: tuote ja koko sekä painettava numero ja nimi. Muut tarvittavat tiedot voit laittaa
kohtaa muuta (esim. ”mainokset”, jos tuotteeseen tulee mainoksia (mainospainatusohjeet
toimitetaan erikseen tilauksen yhteydessä).
3) Lähetä tilauslomake ja mahdolliset mainospainatusohjeet sähköpostilla
varustetilaukset@ylojarvenilves.fi.
Tilaukset käsitellään maanantaisin ja pyritään toimittamaan perjantaisin, mikäli tuotteita löytyy
varastosta. Puuttuvista tuotteista ilmoitetaan tilaajalle tilausta käsitellessä.
Tilauslomake
xxx
Mainospainatukset
Mikäli mainospainatukset tehdään lisätilaukseen (eli osa tuotteista on jo valmiina käytössä), liitä
mukaan kuva valmiista tuotteesta mainoksineen. Se helpottaa painajan työtä mainosten
asettelujen suhteen.
Paino-ohjeet toimitetaan painoon aina tuotteiden mukana, mainosmateriaalit toimitetaan suoraan
sähköisenä osoitteeseen: rauno@enive.fi.
Mainospainatusohje
xxx

Toimistolta haettavat
2. Fanituotteet ja huoltotarvikkeet
Muutamia tuotteita löytyy seuran toimistolta valmiina. Noutotuotteet laskutetaan suoraan
ikäluokalta tai hakijalta riippuen käytöstä. Isommista ja erikoisemmista tilauksista toivotaan tietoa
etukäteen. Hiuspanta on tällä hetkellä tilaustuote (min. 20 kpl) eikä sitä löydy toimistolta valmiina.
Fanituotteet: t-paidat, pipot, kaulaliinat, tuubihuivit, vaihtoviirit
Huoltotarvikkeet: esim. kylmäpussit, kylmäsprayt, sukkateipit, teippausteipit, sakset…

Stadiumilta tilattavat tuotteet
3. Muut varusteet ja isot erät
Muiden varusteiden ja koko ikäluokan lyhythihaisten harjoituspaitojen (esim. 40 kpl) tilaaminen
tapahtuu suoraan Stadiumin TeamSales-sivuston kautta. Tilausten tekemiseen ja tuotteisiin
liittyvissä kysymyksissä voit kääntyä suoraan Akun puoleen.

Tilausohjeet lyhyesti:
1) Kirjautuminen sivustolle:
Vanhat rekisteröityneet käyttäjät:
Kirjaudu sivustolle omilla tunnuksillasi
Uudet käyttäjät:
- Mene osoitteeseen www.stadiumteamsales.fi ja klikkaa oikeassa yläkulmassa olevaa hahmoa.
- Klikkaa Rekiströidy tästä painiketta ja toimi annettujen ohjeiden mukaan.
- Valitse myymäläksi Stadium Koskikeskus ja seuraksi Ylöjärven Ilves (muista painaa Lisääpainiketta)
2) Tilauksen tekeminen
- Valitse tuote, jota olet tilaamassa
- Merkitse kappalemäärä ja koko sekä tilaajan etunimi ja sukunimi (helpottaa tilausten seurantaa
ja laskutusta, mutta niitä ei paineta tuotteisiin)
- Lisää rivejä tarpeen mukaan, mikäli samaa tuotetta tilaa useampi henkilö
- Lisää tarvittaessa tuotteiden lisäpainatukset (pieni nimikointi tai numero) niille varattuihin
kohtiin
- Lisää tilaamasi tuotteet ostoskoriin
- Jos olet tilaamassa samalla myös muita tuotteita, toista edelliset kohdat
- Kun olet valinnut kaikki tilattavat tuotteet, klikkaa ostoskoria
- Kirjoita Oma viite/joukkue kohtaan oman ikäluokkasi nimi ja vahvista tilaus
- Tarkista tilaus, tarvittaessa tulosta se, hyväksy ehdot ja lähetä eteenpäin
Kun olet tehnyt tilauksen, saat viimeistään seuraavana arkipäivänä tilausvahvistuksen. Tarkista
vielä tilausvahvistuksesta, että siinä on kaikki oikein. Jos joidenkin tuotteiden kohdalla on
toimitusongelmia, sinuun otetaan yhteyttä suoraan Stadiumilta.
Saat ilmoituksen tilattujen tuotteiden saapumisesta, kun ne ovat noudettavissa Stadiumin
Koskikeskuksen myymälästä. Tuotteet voidaan toimittaa seuran toimistolle seuratilausten
yhteydessä, mikäli niin sovitaan. Tuotteet ovat painettuja ja käyttökunnossa niiden saapuessa.
Jos Stadiumilta tilattaviin tuotteisiin on tulossa mainospainatuksia, ota yhteyttä seuran toimistoon.
HUOM! Lisäpainatusten (pieni nimikointi, numero ja mahdolliset mainokset) hinnat eivät näy
tilausvahvistuksessa ja kaikki tilaukseen kuuluvat seuralogot (riippumatta tuotteesta) näkyvät
omana rivinään alimmaisena. Tuotteiden hinnat Team Sales-sivulla sisältävät seuralogon.

