Kirjaudu sisään sivustolle stadium.fi
En ole ennestään jäsen
MIkäli et ole jäsen aikaisemmasta, seuraa alla olevia ohjeita.
Mene sivustolla www.stadium.fi
Klikkaa ”KIRJAUDU SISÄÄN”
Sen jälkeen kohdasta ”LIITY JÄSENEKSI”

Täytä tämän jälkeen pyydetyt tiedot itsestäsi. Varmista että kaikki tiedot tulevat toivotussa muodossa.
Stadium Member/Cardnummer: Tätä ruutua käytät kun haluat yhdistää uuden kortin jo ennestään taloudesta löytyvään
Stadium Member korttiin. Mikäli haluat tehdä sen myöhemmin niin saat siihen apua asiakaspalvelustamme, autamme
mielellämme.
Huomioi että tarkistusruudun kirjaimet ja numerot pitää kirjoittaa samalla tavalla kuin ne näkyvät ruudussa.
Tämän jälkeen hyväksyt ehdot rastittamalla ruudun ”Olen lukenut ja hyväksynyt Stadium Member jäsenyysehdot”
Klikkaa tämän jälkeen kohdasta ”LIITY JÄSENEKSI”
Tervetuloa sivustolle www.stadium.fi

Mikäli sinulla on kysyttävää sisäänkirjautumisesta, voit ottaa yhteyttä asiakastukeemme osoitteessa info.fi@stadium.fi

Olen jäsen, mutta en ole koskaan kirjautunut sisään sivustolle www.stadium.fi

Oletko jo Stadium jäsen, mutta et ole koskaan kirjautunut sisään sivustolle stadium.fi tee seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Mene sivustolle www.stadium.fi
Klikkaa kohdasta ”KIRJAUDU SISÄÄN”
Klikkaa eteenpäin kohdasta ”Jo jäsen myymälässä”, niin kuin kuvassa näkyy.

Täytä tämän jälkeen pyydetyt tiedot itsestäsi. Varmista että kaikki tiedot tulevat toivotussa muodossa.
Huomioi että tarkistusruudun kirjaimet ja numerot pitää kirjoittaa samalla tavalla kuin ne näkyvät ruudussa.
Klikkaa viimeiseksi kohdasta ”LUO SISÄÄNKIRJAUSTIEDOT”

Tervetuloa sivustolle www.stadium.fi

Mikäli sinulla on kysyttävää sisäänkirjautumisesta, voit ottaa yhteyttä asiakastukeemme osoitteessa info.fi@stadium.fi

Miten teen, jotta voin tukea seuraani?
-

Kirjaudu sisään sivustolle www.stadium.fi
Mene kohtaan ”Tue seuraasi” niin kuin kuvassa näkyy

Tämän jälkeen tulet seuraavalle sivulle, josta valitset seuran, jota haluat tukea. Seuran haet kirjoittamalla ruutuun seuran
nimen, jolloin sinulle tulee automaattisesti vaihtoehtoja esiin, josta valitset hiirellä oikean.
Katso alta lisäohjeita.

Kun olet valinnut oikean seuran, on tärkeää että vielä valitset jaoston ja joukkueen alla olevan kuvan mukaisesti. Tämän
jälkeen tallennat valintasi kohdasta ”Tallenna”.

Voit valita jopa 4 eri joukkuetta ja seuraa, jolloin tukesi jaetaan tasan näiden välillä. Kun olet tehnyt valintasi, ovat ne
voimassa 1 vuoden ajan. Voit luonnollisesti muuttaa valintaasi vuoden aikana, jolloin teet samalla tavalla kuin aikaisemmin.

