Weborder - TEAM
INFO TILL MEDLEMMARNA I Gefle IF:

Medlemsbeställningar på Webben 2018:
I år kommer INTERSPORT ta emot föreningsprofil beställningarna via intersport.se. Nu kan ni alltså göra
er beställning närsomhelst, detta tror vi kommer att bli enormt uppskattat av era medlemmar!
(Tänk på att lägga er beställning så tidigt som möjligt, gärna under Mars, under April-Maj kan
leveranstiderna bli längre).
Ni kan redan (från och med den 13 mars) börja gå in och titta på beställningssidan/eller göra en
beställning.
Ni hittar sortimentet på:
www.intersport.se
Välj ”Team” upp till höger.
Välj sedan ”er klubb” i sökfältet, sen gör ni er beställning av kläder samt tillval av namn och Initialer.
Klubbmärket ingår som vanligt i priset.
Gör er beställning genom att klicka på plaggen, välj storlek i rullistan. Välj därefter namn och initialer om
så önskas/tillval. Gå till kassan och gör er betalning.
INTERSPORT summerar beställningar måndagar varje vecka. Sista beställning innan sommaren
summeras den 31 maj. Sista beställningsdatum innan Jul blir den 14 november.
Efter summering av beställningarna, så tar det ca 3-4 veckor innan leverans.
Givetvis så kan ni prova kläderna innan beställning (OBS! Tryckta kläder går INTE att returnera).
INTERSPORT kommer därför arrangera provtillfällen hos INTERSPORT, information kommer från
respektive förening, håll utkik efter tider på er hemsida/kansliet/lagledarna.
Dessutom kommer provstegar på sortimentet att hänga ute i Gävle City butiken, där man närsomhelst
själv kan prova plaggen, göra lite anteckningar och gå hem till Webben för att beställa.
Avhämtning sker på Intersport Gävle. Avisering sker via SMS.

Så här beställer ni klubbkläder i butik 2018:

Steg 1:
Steg 2:
Steg 3.
Steg 4:
Steg 5:
Steg 6:

Använd broschyren för att hitta utvalt sortiment för Er förening.
Prova Era förenings kläder vid provtillfället, (om ni väljer ett annat tillfälle så finns
kläderna hos intersport Gävle)
Notera gärna vilka storlekar mm ni provar på ”kom ihåg ” talongen. Tag med bladet hem.
Gå in på www.intersport.se välj ”Team” upp till höger, välj därefter er förening i rulllistan.
Gör er beställning på Webben, fyll i ev namn och initialer. Gå till kassan och betala via
kort, eller faktura genom Klarna.
Vi summerar beställningarna måndagar varje vecka. Leveransbesked kommer via sms ca
3-4 veckor senare. Information om avhämtning, finns i detta SMS.

Medlemsförmåner hos Intersport 2018:
Vi har dessutom två tillfällen under säsongen då era medlemmar har ”Föreningsdagar i Butik”, med
rabatt på hela sortimentet. Notera dessa dagar:
10-12 April
11-13 September.

Med vänlig hälsning,

Tobias Holmgren
Mail: team.gavle@intersport.se
Tel: 026-545350

