Profilguide 2015
Gripen Bandy

i samarbete med

Stadium Team Sales och
Gripen Bandy presenterar
tillsammans säsongens
profilguide.
På Stadium jobbar vi efter en mission - att inspirera så
många som möjligt till ett aktivt, roligt och hälsosamt
liv. Vårt mål är att det skall vara så lätt som möjligt för
medlemmarna i Gripen Bandy att klä sig i föreningens
färger.
I samarbete har Stadium och Gripen Bandy jobbat
fram en profil för hela föreningen. En helhet som
kommer att stärka föreningens identitet och
samhörighet. I profilguiden hittar du de produkter som
är utvalda att ingå i föreningens profil, tydliga
produktpriser och information om hur dessa produkter
kan beställas.
Stöd din förening!
En fantastisk möjlighet för dig som vill supporta en
förening! Du kan ge din förening 3% extra i bonus
genom att handla på Stadium. Självklart behåller du
din personliga bonus. Alltså bonus till alla, på samma
köp. Allt som krävs är att du är Stadiummedlem och
registrerar dig på stadium.se/teamsales och där väljer
vilken/vilka föreningar du vill stödja. Medlemskapet är
kortlöst och kostnadsfritt.
Hälsning från ordföranden!
Vi ser fram emot ett aktivt samarbete med Stadium.
Denna nya profilguide är det bästa hjälpmedel vi kan
önska oss för att stärka upp föreningens identitet. Vi
hoppas på att ni alla tar del av denna profilguide och
kontaktar vår samarbetspartner Stadium då ni vill
uppdatera er konfektion och utrustning. Team Sales
säljarna hjälper er gärna. Då ni registrerar lagköp till
föreningen gynnas vi alla av den bonus vi kan tjäna
detta år. Även övriga inköp som Ni medlemmar gör ger
bonus till föreningen om Ni har registrerat Er för "Stöd
din förening".
Hälsningar
Ordföranden Gripen Bandy

OVERALLER

LOCKER SUIT JR

LOCKER SUIT SR

HD SUIT JR

Träningsoverall. Inkl klubblogga och
ryggtext. Namntryck på bröstet 40 kr.

Träningsoverall. Inkl klubblogga och
ryggtext. Namntryck på bröstet 40 kr.

Värmedress. Inkl klubblogga.
Namntryck på bröstet 40 kr.

Art.nr. Storlek
156353 120, 130, 140, 150,
160

Art.nr. Storlek
156354 XS, S, M, L, XL,
XXL

Art.nr. Storlek
210004 120, 130, 140, 150,
160

Pris / G B K p r i s
649kr / 559kr

Pris / G B K p r i s
699kr / 609kr

HD SUIT SR
Värmedress. Inkl klubblogga.
Namntryck på bröstet 40 kr.
Art.nr. Storlek
210005 XS, S, M, L, XL,
XXL

Pris / G B K p r i s
1 199kr / 879kr

KLUBBTRÖJA

BASIC HOODY JR

BASIC HOODY

KLUBBTRÖJA! Hoodtröja i bomull. Inkl
klubblogga och sponsortryck.
Namntryck på bröstet 40 kr.

KLUBBTRÖJA! Hoodtröja i bomull. Inkl
klubblogga och sponsortryck.
Namntryck på bröstet 40 kr.

Art.nr. Storlek
225567 90-100, 110-120,
130-140, 150-160

Art.nr. Storlek
218981 XS, S, M, L, XL,
XXL, XXXL

Pris / G B K p r i s
179kr / 169kr

Pris / G B K p r i s
179kr / 209kr

Pris / G B K p r i s
1 099kr / 829kr

T-SHIRT

BOMULLS T-SHIRT

FUNC TEE III JR

FUNC TEE III SR

TEXAS-T

Tränings t-shirt i funktionsmaterial. Inkl
klubblogga och ryggtryck. Namntryck
på bröstet 40 kr.

Tränings t-shirt i funktionsmaterial. Inkl
klubblogga och ryggtryck. Namntryck
på bröstet 40 kr.

Bomulls t-shirt. Inkl klubblogga och
ryggtext. Namntryck på bröstet 40 kr.

Art.nr. Storlek
205564 122-128, 134-140,
146-152, 158-164

Art.nr. Storlek
214129 S, M, L, XL, XXL

Pris / G B K p r i s
129kr / 139kr

Pris / G B K p r i s
129kr / 139kr

Art.nr. Storlek
120908 XS, S, M, L, XL,
XXL, XXXL

Pris / G B K p r i s
39kr / 89kr

SHORTS

BASIC TEE JR COLOR

CLASICO SHORT JR

CLASICO SHORT SR

Bomulls t-shirt. Inkl klubblogga och
ryggtext. Namntryck på bröstet 40 kr.

Matchshorts i mjuk och följsam
polyester. Snörning i midjan. Innerbyxa
i tunn polyester. Juniorstorlekar. Inkl
klubblogga.

Matchshorts i mjuk och följsam
polyester. Snörning i midjan och
innerbyxa i tunn polyester.
Seniorstorlekar. Inkl klubblogga.

Art.nr. Storlek
051713 122-128, 134-140,
146-152, 158-164

Art.nr. Storlek
051714 S, M, L, XL, XXL

Art.nr. Storlek
222613 90-100, 110-120,
130-140, 150-160

Pris / G B K p r i s
39kr / 89kr

Pris / G B K p r i s
99kr / 89kr

BANDYTRÖJA

Pris / G B K p r i s
99kr / 89kr

VÄSKA

PRACT JSY 10200 JR

PRACT JSY 10200 SR

TEAM BAG L

Bandytröja. Inkl klubblogga.
Namntryck på bröstet 40 kr.

Bandytröja. Inkl klubblogga.
Namntryck på bröstet 40 kr.

Träningsväska. Inkl klubblogga.
Namntryck 60 kr.

Art.nr. Storlek
225613 XS

Art.nr. Storlek
225612 S, L, XXL

Art.nr. Storlek
213051 ONE SIZE

Pris / G B K p r i s
199kr / 179kr

Pris / G B K p r i s
199kr / 179kr

Pris / G B K p r i s
249kr / 149kr

Enhetlig utrustning
och mer bonus!
Målet med denna profilguide är att uppnå en
enhetlig klädsel bland alla medlemmar i
Gripen Bandy. Vi erbjuder dig en enkel och
smidig lösning. Nedan hittar du information
om hur du kan beställa säsongens nyaste
produkter.
Beställningar och utprovning
Alla beställningar på nya produkter sker via
Gripen Bandy, kansliet tar emot beställningar
från lagledare och medlemmar. Vissa
produkter har föreningen valt att beställa
centralt och informerar er om detta.
Beställningar direkt till Stadium Team Sales:
Om ni beställer produkter direkt via Stadium
Team Sales önskar vi endast beställningar
lagvis. Vi tillhandahåller en
beställningsblankett som ni kan använda. Ni
får den genom att kontakta Team Sales eller
på hemsidan för Gripen Bandy. Vi önskar att
beställningarna skickas till oss per e-post
med ifylld information om vad ni önskar
beställa. Men ni kan även komma in för ett
personligt möte så kan vi tillsammans se
över beställningarna.
Om ni vill prova ut produkter innan beställning
kan ni låna en provstege på önskade
produkter av Team Sales. Då har ni möjlighet
att pröva produkter på tex. en träning och ta
upp alla de rätta storlekarna. Det är viktigt att
kontakta oss, så vi säkerställer att de
produkter ni vill pröva inte finns hos någon
annan i Gripen Bandy.

Stadium Trollhättan
SIBA-Huset
Team Sales
Direkt: 010-4528559
teamsales.trollhattan@stadium.se

Tryck och sponsorlogon
Vi jobbar med de bästa tryckkvaliteterna och
tar ansvar för de tryck som ni beställer.
Profilguidens produkter levereras med
föreningslogo på de produkter som är
förhandsbestämda. En aktuell prislista för
Stadium tryck och brodyr av siffror, namn,
initialer och övriga sponsorlogon får du av
Team Sales. Tillsammans kan vi säkerställa
att den slutliga produkten motsvarar ert
önskemål. Ta kontakt om du behöver mer
hjälp
Bonus på inköpen
Alla inköp som görs av föreningen gynnar
Gripen Bandy i form av bonus. Även Era
medlemmars köp på Stadium ger 3 % extra i
bonus till föreningen om man som
privatperson registrerar sig på
www.stadium.se/teamsales Självklart gäller
denna förmån alla inköp på alla Stadiums
butiker.
Gripen Bandy har valt att jobba med CCM i sin
profil. Detta ger ytterligare märkesbonus på
inköp av CCM produkter.
Vi på Stadium hälsar alla medlemmar i
Gripen Bandy med familj, släkt och vänner
varmt välkomna till Stadium!

www.stadiumteamsales.se

