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Danmarks bedste klubaftale
Tennisklubben er blevet en del af Danmarks bedste klubaftale i samarbejde med Sport
Scandinavia, som bl.a. fører mærkerne Diadora på tøj og sko, Dunlop på ketchersiden
og Dunlop og Slazenger på boldsiden!

Egen webshop
på www.shopeasy.dk med fordele
Klubben har fået sin egen webshop, hvor der kan handles
til store rabatter på 25-70% på alle varer i Sport Scandinavias store sortiment.

Når du handler får ikke bare du, som medlem en fordel, men der falder også 5% i kick
back til klubben.

I klubwebshoppen vil der kunne købes i hele Sport Scandinavias sortiment:
 Dunlop tennis- og squashketchere
 Dunlop og Slazenger bolde
 Tourna grip og strenge
 Diadora tøj og sko – både til tennis, løb, fodbold, håndbold, fitness og fritid
 Carlton badminton
 Toorx og Kettler træningsudstyr
 Everlast bokseudstyr

Vejledning til webshoppen
Klik ind på www.shopeasy.dk og i
øverste højre hjørne finder du link
klublogin. Der åbnes et nyt vindue,
hvor du skriver 

Brugernavn: Tennis
Password: Udleveres af

klubben
Nu er du inde i webshoppen og kan
nu begynde at kigge dig rundt og
finde de produkter, som du leder
efter!

Medlemsarrangement

http://www.shopeasy.dk
http://www.shopeasy.dk


Sport Scandinavia ApS  |  Hjørringvej 143 J  |  9900 Frederikshavn  |  70 126 126  |
info@spsca.dk

Sport Scandinavia står til rådighed for at lave et klubarrangement, hvor vi stiller om med
gode tilbud, mulighed for at se et udvalg af de spændende produkter og ikke mindst en
mulighed for at kunne prøve et udvalg af Dunlop-ketchere.

Klubtøj
Der vil være en linje af tøj, som klubben har til en helt særlig pris, og du har mulighed for
at få trykt klublogo på, såfremt du ønsker det!

Trænerpakker og spilletøj
Klubbens trænere vil modtage særlige tilbud om køb af udstyr – har du ikke fået et godt
tilbud, så kontakt klubbens formand!

Kontakt
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte klubbens bestyrelse eller Sport
Scandinavia på tlf. 70 126 126 eller mail: info@spsca.dk

Vi ser frem til et godt og udbytterigt samarbejde!
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