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TEAM SALES TIEDOTE
5/2022
Tervetuloa XXL Team Sales asiakkaaksi!
XXL ja OLS ovat solmineet monivuotisen yhteistyösopimuksen. XXL toimii jatkossa seuran virallisena
tavarantoimittajana yhdessä Puma-tuotemerkkien kanssa.
Sopimus astui voimaan salibandyjaoston osalta 1.5.2022.
Seuratuotteiden sovituskoot ovat XXL Oulun myymälässä esillä seuran omalla osastolla.
Tilaaminen onnistuu helposti joko joukkueenjohtajan kautta kootusti tai suoraan seuralle rakennetusta
verkkokaupasta.

https://teamsales.xxl.fi/club/OulunLuistinseura
Kirjautumisohjeet seuraavalla sivulla.
Järjestämme yhdessä seuran kanssa joukkueille sovitustilaisuuden ja tätä ennen infotilaisuuden
joukkueenjohtajille. Seura tiedottaa näistä ajankohdista myöhemmin.
Mikäli teillä tulee kysymyksiä yhteistyöhön liittyen, olkaa rohkeasti yhteydessä.

Yhteistyöterveisin:

XXL Oulu
Alasintie 8 , 90400 Oulu
Ts.oulu@xxl.fi
030 607 5180

JANI HELENIUS
TEAM SALES REPRESENTATIVE
Jani.h@xxl.fi
0400 813481

OLS
XXL REWARD-jäsenenä voit tukea omaa seuraasi jokaisella ostoksellasi.
Samalla olet oikeutettu tuntuviin REWARD-jäsenetuihin:

✓ Viikoittain vaihtuvat jäsentarjoukset
✓ 60 päivän 100 % tyytyväisyystakuu
✓ Sähköinen kuitti
✓ Ilmainen* toimitus (*Toimitusehdot)
Kuinka liityn REWARD-jäseneksi ja miten saan linkitettyä asiakastilini seuraani:

✓ Klikkaa linkkiä https://teamsales.xxl.fi/club/OulunLuistinseura
✓ Paina kohtaa kirjaudu joukkuesivustollesi
✓ Mikäli olet jo XXL Reward- jäsen käytä nykyisiä tunnuksiasi ( Vanhempi )
✓ Mikäli et vielä ole, luo jäsenyys helposti kohdasta Luo Tili Täältä (Tee
tämä vanhemman tiedoilla).
✓ Viimeistele profiilikohdassa on tärkeää että täytät kaikki kohdat. Mikäli olet
taustahenkilö eikä sinulla ole pelinumeroa, voit laittaa tähän kohtaan esim.
Syntymävuotesi. Mikäli kaikki kohtia ei täytetä, ei järjestelmä päästä sinua
eteenpäin.
✓ Viimeisenä kohtana valitse alasvetovalikosta joukkueesi
✓ Mikäli teillä on useampi lapsi, riittää että teette tämän vain yhden lapsen kohdalla.
Muut lapset / perheenjäsenet voitte lisätä sivustolta kohdasta lisää pelaaja.
✓ Nyt olet valmis tilaamaan, huomioithan että tuotteisiin tulee aina kuvan mukaiset
painatukset ja on aina hyvä tarkistaa kassalla että olette tilaamassa oikeaa
tuotetta. OLS-seurakauppaan on luotu kolme eri pääkategoriaa; OLS seuratuotteet
pelinumerolla, OLS seuratuotteet nimikirjaimilla ja OLS seuratuotteet logolla.
✓ Lisää puhelinnumero käyttäjätilillesi
✓ Mikäli kirjautumisessa tulee ongelmia olethan yhteydessä XXL
asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@xxl.fi tai Chat
palvelun kautta joka löytyy XXL.FI sivun alalaidasta.
JATKOSSA, KUN ASIOIT XXL:SSÄ, MUISTA NÄMÄ :

✓ Kirjaudu käyttäjätilillesi, kun teet ostoksia verkkokaupassa
✓ ostoksesi rekisteröityvät automaattisesti ja olet oikeutettu REWARDjäsenetuihin.
✓Ilmoita käyttäjätiliisi liitetty puhelinnumero tavaratalon kassalla
✓ostoksesi rekisteröityvät automaattisesti ja olet oikeutettu REWARDjäsenetuihin

