Tue seuraasi.
Bonusta kaikille!

Upea mahdollisuus
seuroille!
Nyt seuranne voi saada entistä enemmän
bonusta siten, että seuran jäsenten perheenjäsenet, sukulaiset, ystävät, tukijat ja verkostot
eli niin kutsutut tukijäsenet tekevät ostoksia
Stadiumilla. Seura saa 3 prosentin bonuksen
kaikista näistä ostoista. Ja mikä parasta: tukijäsenen oma henkilökohtainen bonus säilyy.
Eli bonusta kaikille, samoista ostoista. Mitä
enemmän tukijäsenet ostavat, sitä enemmän
seuralle kertyy bonusta.

Paljon etuja
seuralle.
Uutta! 3 prosentin bonus tukijäsenten ostoista.
Bonusta kertyy tukijäsenten kaikista ostoista,
ja se maksetaan seuralle.

Uskollisuus kannattaa

Merkkibonus

Mahdollisuus tukea seuraa ja
säästää samalla perheen lompakkoa
on iso etu, joka vahvistaa uskollisuutta
yhteistyötämme kohtaan

Jos seura on oikeutettu merkkibonukseen, tukijäsenten ostot kyseiseltä
merkiltä lasketaan myös mukaan
kokonaismerkkibonukseen

Aktiivinen asiakasklubi

Vuosibonus

Stadium aktivoi jäseniään säännöllisesti tarjouksilla, tapahtumilla
ja jäsenhinnoilla, jotka innostavat
lisäostoihin.

Tukijäsenet voivat tukea seuraa myös
henkilökohtaisella vuosibonuksellaan
(jopa 7,5 prosenttia), mikä voi olla
merkittävä lisä seuran kassassa.

Yhdistimme Stadiumin
asiakasklubin
(Pohjoismaiden aktiivisimman yksityishenkilöiden asiakasklubin) Stadium Team Salesin
seuroille tarkoitettuun bonuskonseptiin.
Yhdistämällä nämä saamme lopputulokseksi
Pohjoismaiden parhaan bonuksen kaikille.
Kaikki ostot, joita seuran tukijäsenet tekevät Stadiumilla, kerryttävät henkilökohtaisen
bonuksen lisäksi nyt myös bonusta seuralle
(valinta, johon pitää rekisteröityä, lue lisää
jäljempänä). Edellytyksenä on yksityishenkilön
Stadium-jäsenyys, joka on etuja tuottava,
kortiton ja maksuton jäsenyys. Lue lisää
osoitteesta stadium.fi.

Kattava myymäläverkosto
merkitsee valinnanvapautta,
paljon ostoja ja paljon bonusta.
Tukijäsenet ja seura saavat bonusta kaikista Suomen Stadium-myymälöissä
ja verkkokaupassa stadium.fi tehdyistä ostoista. Team Sales -seura saa jopa
10 prosentin bonuksen kaikista ostoista sekä lisäksi mahdollisen tuotemerkkibonuksen yhteistyösopimuksemme mukaisesti. Nyt annamme myös 3 prosentin
lisäbonuksen ja mahdollisen merkkibonuksen kaikista tukijäsentenne tekemistä
yksityisostoista Stadiumilla.

Seura päättää

Yksi yhteinen tavoite

Vahvaa yhteistyötä

Osoitteessa stadiumteamsales.fi
seura voi valita, miten bonus kohdistetaan seuran sisällä. Tukijäsenten
ostot voi koota joukkueittain. Verkkosivuilla näette myös kaikki seuran
ostokset ja bonukset

Tavoitteena on yhdessä seuran
kanssa rekisteröidä kaikkien seuran
jäsenten perheet tukijäseniksi ja
aloittaa ekstrabonusten kerääminen
seuralle. Myöhemmin tukijäsenyys
voidaan laajentaa koskemaan myös
sukulaisia, ystäviä, tukijoita ja muita
verkostoja. Autamme teitä maksimoimaan tukijäsenten määrän
mahdollisimman tehokkaasti ja
opastamme jäseniänne helppotajuisesti.

Käytössänne on ammattimainen
Team Sales -osasto, jossa keskitytään parhaaseen palveluun ja
toimitukseen, aina edullisin hinnoin.
Tämä yhdistettynä laajaan valikoimaan, kattavaan myymäläverkostoon ja Pohjoismaiden reiluimpaan
bonukseen muodostaa vahvan
perustan aktiiviselle ja pitkäkestoiselle yhteistyölle.

Helppoa ja nopeaa
Jotta yksityishenkilö voi tukea seuraansa,
hänen on oltava Stadiumin jäsen ja rekisteröidyttävä osoitteessa www.stadium.
fi/teamsales. Se käy nopeasti ja helposti
muutamalla klikkauksella. Rekisteröinnin
yhteydessä viimeisten 14 päivän ostokset
rekisteröidään takautuvasti ja automaattisesti bonusta varten. Siten seuraa tukevilla
jäsenillä on hyvin aikaa seuran tukemiseksi
myös jo tehtyjen ostosten avulla. Seura saa
omat verkkolinkkinsä kaikille niille bonuskorteille, joille seuraa tukevien jäsenten on
määrä ohjata bonuksensa. Voitte käyttää
niitä sähköpostiviesteissä, bannereissa,
kotisivuilla, Facebookissa ym.

Aloita seurasi tukeminen jo tänään:
www.stadium.fi/teamsales

