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KUINKA SAAT ENSIMMÄISET MAKSAVAT 
ASIAKKAASI 

	
1. Unelma-asiakkaasi ja valmennuksesi aihe 
 
Kuvaile millaisia ihmisiä autat ja mitä autat heitä saavuttamaan. 
 

- Autan ihmisiä, ketkä ovat… 
- Autan heitä saavuttamaan… 

 
2. Verkostosi 
 
Listaa verkostoja, joista voit löytää unelma-asiakkaitasi. 
 

- sosiaalinen media 
- blogin lukijat 
- kollegat 
- ystävät, tutut, läheiset 
- vanhat asiakkaat 
- harrastusporukat 

	
3. Kuinka tarjoat ilmaista valmennusta 
 
Moi, olen aloittamassa ______ valmennusbisnestä. Haluisin apuasi sen 
kanssa. 
 
Aion antaa asiakkailleni _____ tunnin ilmaisen valmennuksen. Voisinko 
käydä sen sinun kanssasi läpi. 
 
Käydäänkö kahvilla joku päivä? 
 
 
4. Kuinka pidät ilmaisen valmennuksen 
 

- Miten menee? 
- Mitä haluat saavuttaa, mitä ongelmia sinulla on? Kerro tilanteestasi… 
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- Mitä olet tehnyt ratkaistaksesi nämä asiat? 
- Nämä asiat sinun pitää tehdä… 
- Mitä muut asiakkaani tai tutkimani ihmiset tekevät… 
- Jos haluat päästä tavoitteeseesi, sinun pitää tehdä nämä x-asiaa. 

Ensimmäinen on… 
- Miltä tämä kuulostaa? Tiedätkö nyt mitä teet seuraavaksi? 
- Jos haluat jatkaa ja tehdä nämä asiat minun kanssani, voin kertoa 

sinulle valmennuksestani… 
 
5. Tarjoa ilmaisen valmennuksen lopuksi maksullista valmennusta 
 

- Jos haluat jatkaa ja tehdä nämä asiat minun kanssani, voin kertoa 
sinulle valmennuksestani… 

- Valmennuksessa lähdetään tavoittelemaan _____ 
- Siinä on ____ vaihetta. Ne ovat ___, ___ ja ___. 
- Koska tämä on pilotti, saat täydellisen tyytyväisyystakuun. Voit 

lopettaa valmennuksen milloin vain, jos et ole tyytyväinen siihen. Eli 
maksat vain, jos saat tuloksia. 

- Valmennus maksaa ___. 
- Jos summa tuntuu suurelta, voit maksaa sen myös osissa. 

 
6. Jos asiakas ostaa sinulta, rakenna valmennus 
 
Aloita tarkempi valmennuksen suunnittelutyö vasta siinä vaiheessa kun 
asiakas on ostanut sen. Tavoitteena on rakentaa valmennus, jota myyt 
muillekin asiakkaille jatkossa. Eli luot osaamisestasi tuotteen. 
 
 
7. Jos asiakas ei halua lähteä valmennukseen, pyydä palautetta 
 

- Kysy asiakkaalta, että mikä meni hyvin? 
- Mitä hänen mielestä voisi parantaa ja mikä jäi epäselväksi? 
- Mitä pitäisi lisätä, että hän ostaisi? (jos ei ostanut) 
- Kysy saatko käyttää palautetta referenssinä muille. 


