
Valmennusbisneksen suurin (ja 
vähiten hyödynnetty) salaisuus



Kuinka voit luoda itsellesi nopeasti erittäin kannattavan  

Henkilökohtaisen
VALMENNUSBISNEKSEN, 

Jonka avulla laskutat ennustettavasti vähintään 5000 
euroa kuukaudessa  

 
(Vaikka olisi juuri aloittanut valmentamisen) 



 
Kiitos, että olet mukana. 



 

Kun olet mukana webinaarin 
loppuun asti… 

 
(kerron sinulle vinkin joka on säästänyt minulta 
ja Joonalta massiiviset määrät rahaa ja aikaa. 

Se on vuoden 2015 tärkein oppimme) 



 

Jos haluat, että tästä on jotain hyötyä 
sinulle, niin tarvitsen huomiosi täysin 



Lyhyesti minusta
Yrittäjänä vuodesta 2008 

 
Aloitin täysipäiväisen valmennusyrittäjyyden 
elokuussa 2014 ja myin ensimmäisen kolmen 

kuukauden aikana yli 30 000:llä eurolla 
henkilökohtaista sparrausta.  

 
Tarvitsin siihen 6 asiakasta. 

 
Kun tein Joonan kanssa ensimmäisen 

verkkovalmennuksemme, möimme sitäkin yli 
15 000 eurolla. Materiaalit loimme 

henkilökohtaisen sparrauksen perusteella. 

 



 
Tietysti nämä tulokset eivät ole tyypillisiä, 

mutta ne ovat mahdollisia. 



 

Haluatko, oppia miten voit saada 
bisneksesi kannattamaan hyvin erittäin 

pienellä määrällä asiakkaita? 



 

Miltä tuntuisi jos 10 asiakasta vuodessa 
riittäisi sinulle ja voisit silti laskuttaa  

50 000 euroa vuodessa? 
(tai enemmän) 



 

Mitä jos voisit samalla suojata itsesi 
kilpailulta ja hintavertailulta TÄYSIN? 



 

Tämä on tärkein valinta valmentajana. 
 

Se vaikuttaa kaikista eniten 
kannattavuuteesi ja onnistumiseesi 

valmentajana 



Valinta on… 
 

…kuka on unelmiesi asiakas 



Valinta on sinun. 
 

Voit tehdä töitäsi asiakkaiden kanssa, jotka eivät voi 
maksaa sinulle kovin hyvin, heidän on vaikea 
saada tuloksia ja he ovat tyytymättömiä 

valmennukseesi sen päätyttyä 



 
 

Tai voit tehdä töitä asiakkaiden kanssa, jotka 
maksavat palvelustasi hyvin, he saavat 

helposti tuloksia ja ovat kiitollisia 
valmennuksesta sen päätyttyä 



Viisi unelma-asiakkaan kriteeriä 
 

Kyky maksaa hyvin 
On jo läpimurron partaalla (saa helposti tuloksia) 

Tykkäät toimia hänen kanssaan 
Häneen on helppoa ottaa yhteyttä 

Hän voi päättää ostamisesta nopeasti 

 
 



Esimerkki omista unelma-asiakkaistani 
 

Kaksi henkilökohtaiseen sparraukseen 
osallistunutta henkilöä ovat nyt tehneet myyntiä 

12500 euroa ja 28580 euroa. 
 

Aloitimme yhteistyön 3,5 viikkoa sitten. 



Miksi unelma-asiakas-ajattelu on yksi 
fiksuimmista asioista valmennusbisneksessä? 

 

Se perustuu kolmeen ideaan. 
 

(Kolmeen järjenvastaiseen ideaan) 



Idea numero 1 
 

Hanki vähemmän asiakkaita 



Enemmän asiakkaita alentamalla hintoja ei ole paras 
ratkaisu, jos sinun investoit omaa aikaasi 

valmennuksen toteuttamiseen. 
 

Muutamia korkeasti maksavia unelma-
asiakkaita on paras ratkaisu. 





 

Kun keskityt intensiivisesti unelma-
asiakasryhmään, suojaat itsesi täysin 

kilpailulta.  
 

Erityisesti hintakilpailulta. 



 Idea numero 2 
 

Tarjoa vähemmän 



 
Me ihmiset olemme lyhytnäköisiä. 

 
Meitä kiinnostaa eniten ongelmat, 

jotka ovat käsillä juuri nyt. 
 
 
 
 



 

Suurin osa valmentajista yrittää luoda tuotteita, 
jotka ratkaisevat ”kaiken” ja pysyvästi 

 

Asiakas haluaa ratkaista ongelman joka on 
polttavin juuri nyt. 



Siksi säästäminen on vaikeaa, kun pitää hankkia uusi 
äänentoisto juuri nyt. 

 
Siksi dieetit ovat suosittuja, koska haluan laihtua nyt, 

en 4 kuukauden kuluessa. 
 

Siksi tenttiin luetaan tenttipäivää edeltävänä yönä, 
koska haluan rentoutua nyt, enkä päntätä ankeaan 

tenttiin etupainotteisesti. 
 



Kuvittele, että haluaisit juosta cooperin testissä 3000 
metriä ja juokset tällä hetkellä vain 2500 metriä. 

 
Ongelmasi on ”kuinka lisätä cooperin tulokseen 

500 metriä” 
 

… Sitten menet kirjakauppaan etsimään ratkaisua 
ongelmaasi ja löydät sieltä 2 kirjaa… 

 
 



37€ 29€ 



 Idea numero 3 
 

Pyydä enemmän (rahaa) 



 
Olemme valmiita maksamaan 

vähemmästä enemmän, jos saamme 
sitä mitä tarvitsemme juuri nyt. 

 
(unelma-asiakkaat saavat paljon aikaan 
pienellä tönäyksellä oikeaan suuntaan) 



Salaisuus numero 1 : Asiakas ei tiedä 
minkä arvoinen valmennuksesi on.  

 
Salaisuus numero 2: Hän ei myöskään 
tiedä minkä hintainen valmennuksesi 

pitäisi olla. 
 



 
Mistä asiakas sitten tietää mikä on oikea 

hinta? 
 

Hän ei tiedä. Hän vain vertaa hintaa. 

 
Johonkin. Mihin tahansa. 



 

Parasta on, kun annat asiakkaallesi 
vertailukohdan valmiiksi ja helpotat hänen 

päätöstään. 
 

Kerro hänelle valmennuksesi arvo 



 
Säästät aikaasi neljä vuotta.  

 
 Vältät virheinvestoinnit, jotka voivat maksaa sinulle 

jopa 100 000€ 
 

Tienaat 25 000 euroa enemmän vuodessa 



Jos haluat helpottaa asiakkaan 
päätöstä vielä entisestään tarjoa 
osamaksua 
 
Hinta tuntuu silloin pienemmältä ja 
myös on helpompaa maksaa 



 
Yhteenvetona 

 
Hanki muutamia unelma-asiakkaita 

 
Ratkaise heidän tämän hetkinen polttavin ongelma ja 

aloita asiakassuhde sieltä. 
 

Perustele valmennuksesi arvo, jotta asiakas voi 
verrata hintaa siihen 



 

Nämä ideat ovat niin epäloogisen tuntuisia, että 
juuri kukaan ei käytä niitä.  

 

Mieti mitä tapahtuisi jos juuri sinä hyödyntäisit 
ideoita? 



 
Haluatko oppia soveltamaan ideoita omaan 

bisnekseesi vieläkin paremmin ja hankkimaan 
itsellesi korkeasti maksavia unelma-

asiakkaita? 



 
 

Jos haluat, 
 niin se mitä kerron seuraavaksi 

kiinnostaa sinua. 



 
Asiakkaita vuoden jokaiselle päivälle 2.0 – 

verkkovalmennus  
 

(tai oikeastaan verkkoyhteisö, koska jäsenyytesi 
on voimassa tästä ikuisuuteen ja materiaalia 

tulee lisää jatkuvasti) 
 



 
Sinulle, jos haluat luoda menestyvän 

henkilökohtaisen valmennusbisneksen, joka 
perustuu unelma-asiakkaisiin ja jonka avulla 
laskutat vähintään 5000 euroa kuukaudessa. 

 
Mieluummin tietysti 10000 tai 20000. 



 
Asiakkaita vuoden jokaiselle päivälle 2.0 

ydinteemat 
 

Ajattele oikein ja menesty 
 

Miten vedät unelma-asiakkaita puoleesi kuin magneetti 
 

Miten saat unelma-asiakkaasi ostamaan sinulta enemmän 
 

Miten korkeampaa hintaa valmennuksistasi 
 



 
 

Mitä Asiakkaita vuoden jokaiselle päivälle 2.0 sisältää 
käytännössä? 

 
Opetusmateriaalia on katsottavaksi 6 tuntia ja luettavaa riittää. 

Materiaali on käytössäsi vähintään 2 vuotta. 
 

Voit poimia sisällöistä ne asiat jotka vievät sinua eteenpäin. Sinun 
ei ole pakko tankata kaikkea ”varmuuden vuoksi”, vaan vasta sitten 

kun on oikeasti tarvitset sitä. 
 



 
 

Mitä Asiakkaita vuoden jokaiselle päivälle 2.0 sisältää 
käytännössä? 

 
Kuljemme rinnallasi koko ajan. Yksin tekeminen on 

ankeaa. Vastaamme osallistujien kysymyksiin 
yksityiskohtaisesti webinaareissa tai keskustelupalstalla. 

 



 
 

Mitä Asiakkaita vuoden jokaiselle päivälle 2.0 sisältää 
käytännössä? 

 
Opetusvideoita, jossa näytämme yksityiskohtaisesti miten 

voit asentaa itsellesi automaattisen sähköpostilistan.  
Saat myös suoraan kopioitavia malleja siitä millainen 

myyntikirje tuo kauppaa (arvo 12 500€ ja ylöspäin) 
 



Kokemuksia vuosi sitten järjestetystä pilotista (1.0)

”Valmennuksen seurauksena teen 
vähemmän työtunteja kuin aiemmin, 

mutta tienaan lähes tuplaten enemmän ja 
lisäksi työtehtäväni ovat nykyään vieläkin 

mielekkäämpiä.”� 
 

Maikki Marjaniemi 
 



Valmennus on tarkoitettu sinulle jos…

Haluat löytää unelmien asiakkaasi ja 
valmentaa häntä henkilökohtaisesti 

 
Haluat laskuttaa 5000 euroa kuukaudessa tai 

enemmän 
 
 



Valmennus on tarkoitettu sinulle jos…

Haluat oppia markkinoimaan kuin 
nykyaikainen valmentaja ja saamaan asiakkaat 

luoksesi 
 

Olet valmis viemään opit käytäntöön 



Valmennuksesta ei ole hyötyä sinulle
Jos olet et ole vielä aloittanut valmentajauraasi 

 
Jos haluat toimia sillä perinteisellä tavalla, millä kaikki 

muut jo toimivat 
 

Et ole valmis tekemään mitään käytännössä 
 

Vihaat ”markkinointia” ja uskot, että rakentamalla hyvän 
valmennuksen ihmiset vain löytävät luoksesi ”itsestään” 



Miten valmennus toimii?

Kun osallistut, saat toistaiseksi 
voimassaolevan jäsenyyden 

valmennusalustallemme. 
 
  



Saat myös nämä bonukset

ü Asiakkaidemme tarinat ja case-studyt (arvo 475€) 



Bonus 1: Tarinat
ü Kuinka teimme Peeterin kanssa 20 000 euroa myyntiä 

viikonlopun aikana. Viroksi! 
ü Kuinka Maikki loi itselleen uuden valmennuksen ja myi 

sitä heti 20 000 euron edestä 
ü Kuinka Niina nelinkertaisti hintansa, kymmenkertaisti 

vapaa-aikansa ja nosti liikevaihdon 100 000 euroon 
ü Miten Timo möi henkilökohtaista sparrausta yli 30 000 

eurolla ensimmäisen kolmen kuukauden aikana 
ü Muut tarinat mitä tässä kertyy, kun kuljetaan eteenpäin 
 



Bonukset

ü Asiakkaidemme tarinat ja case-studyt (arvo 475€) 
ü Kuinka kirjoitat e-kirjan päivässä (arvo 37€) 



Kyllä. 
 

E-kirjan voi myös 
kirjoittaa päivässä. 

 
 

Bonus 2



Bonukset

ü Asiakkaidemme tarinat ja case-studyt (arvo 475€) 
ü Kuinka kirjoitat e-kirjan päivässä (arvo 37€) 
ü Kysy ja vastaa webinaarit (arvo 1700€) 





Bonukset

ü Asiakkaidemme tarinat ja case-studyt (arvo 475€) 
ü Kuinka kirjoitat e-kirjan päivässä (arvo 37€) 
ü Kysy ja vastaa webinaarit (arvo 1700€) 
ü Asiakkaita vuoden jokaiselle päivälle 1.0 (arvo 1495€) 



Bonus 4 – AVJP 1.0

 
12 moduulia täyttä asiaa 

Yli 8 tuntia videomateriaalia 
4 webinaarinauhoitusta 

Kolmen valmentajan haastattelut 



Bonukset
ü Asiakkaidemme tarinat ja case-studyt (arvo 475€) 
ü Kuinka kirjoitat e-kirjan päivässä (arvo 37€) 
ü Kysy ja vastaa webinaarit (arvo 1700€) 
ü Asiakkaita vuoden jokaiselle päivälle 1.0 (arvo 1495€) 
ü 500 euron etukuponki tulevaan "Kuinka rakennan 

itselleni automaattisia tuloja verkkovalmennusguruna” 
- verkkovalmennukseen (arvo 500€) 

 
Bonusten arvo yhteensä 4207€ 

 



Mikä tämän valmennuksen arvo on?

 
Henkilökohtaista sparraustamme myydään tällä hetkellä yli 

10 000 euron vuosimaksulla 
 

Tässä valmennuksessa opetamme tismalleen samat asiat 
kuin henkilökohtaisessa sparrauksessamme. 



Entä jos et pääse tavoitelaskutukseesi oppien 
avulla?

Sekin riittää, että saat lisättyä kuukausilaskutustasi edes 500 
euroa. Se on 6000 euroa lisää laskutusta vuodessa 

 
Jos saat 1000 euroa lisää kuukausilaskutusta, se tekee 

12000 euroa vuodessa 

Eräs asiakkaamme on nelinkertaistanut hintansa. Kuinka 
paljon hintojen nelinkertaistaminen parantaisi sinun 

kannattavuuttasi? 



Kaiken lisäksi aika on kallista

…koska menetät joka kuukausi rahaa jos et ole 
unelmalaskutuksessasi. 

 
Jos haluaisit laskuttaa 4000 euroa, mutta laskutatkin vain 

2500 euroa, häviät 1500 euroa kuukaudessa. 
 

Se tekee 18 000 euroa vuodessa menetettyinä tuloina. 



Iske nyt, kun Markkinat eivät ole vielä täynnä
 
 

Ei ole kuin ajan kysymys ja ne asiat mitä opetamme nyt, ovat 
yleistä tietoa. Se on väistämätöntä.  

 

Kun olet osa kärkijoukkoa, ehdit vahvistaa asemasi 
ennen kuin massat heräävät 



30-päivän 200% tyytyväisyystakuu

Jos olet jostain syystä tyytymätön valmennuksen sisältöihin, 
ilmoita siitä meille 30 päivän sisällä valmennuksen 
aloituksesta ja palautamme sinulle kaikki rahasi. 

 
Saat jopa pitää bonuksen 4, eli ”Asiakkaita vuoden 

jokaiselle päivälle 1.0”-verkkovalmennuksen hyvityksenä 
tuhlaamastasi ajasta (arvo 1495€) 



Mikä tämän valmennuksen hinta on?
 

Meidän henkilökohtaisen sparrauksemme hinta on yli  
10 000 euroa vuodessa 

 

Ja kaiken lisäksi pelkkien bonusten arvo on yhteensä: 
4207€ 

 
Mutta jos päätät lähteä mukaan tänään… 

 
 
 



Hinta ei ole 10 000€… 

 
Tai edes 4207 € (jonka verran saat bonuksia)… 

 

…Vaan 5 x 325€ (yhteensä 1625€, erät laskutetaan 
kuukauden välein, maksat vain ensimmäisen erän nyt) 

 
(Voit myös maksaa 1395€ kerralla ja säästät silloin 230€) 

 



vip-paketti

Sisältää kaiken edeltävän ja sen lisäksi minä tai Joona 
sparraamme sinua 5 kertaa henkilökohtaisesti (skypessä tai 

livenä) 
 

Vip paketin hinta on 5x 595€ 
(Erät laskutetaan kuukauden välein) 

 
 



Valmennus alkaa nyt
 
 

…ja olemme avanneet täksi päiväksi vain 5 paikkaa. Paikkoja 
aukeaa lisää, kun pidämme seuraavan webinaarin (sitten 

joskus) 
 

Meidän unelma-asiakkaamme tunnistaa siitä, että he päättävät 
nopeasti. 

 
Joten jos haluat mukaan, ilmoittaudu nyt 



Saatat vielä miettiä
 

Kannattaako tähän investoida? 
 

Riippuu siitä, että kumpi on tärkeämpää sinulle: raha vai aika. 
 

”Tämä valmennus on säästänyt minulta viisi vuotta aikaa” 
 

Kannattaa säästää oikeassa paikassa.  
 

Kun sinulla on mahdollisuus kasvattaa tulojasi nopeammin, älä säästä 
siinä paikassa. 



Investoi itseesi 
 

Jos säästät edes puoli vuotta aikaasi valmennuksen oppien avulla ja 
pääset kuukausilaskutustavoitteesi aikaisemmin, niin kannattaa 

ilmoittautua nyt 
 

Jos ehdit laskuttaa kasvattaa kuukausilaskutustasi 1000 eurolla puoli 
vuotta aikaisemmin kuin luulit, jäät säästetyn ajan takia voitolle 6000 

euroa 
 

(meiltä meni asioiden opetteluun kaksi vuotta ja se aika ei ollut ilmaista) 



Sinulla ei ole mitään riskiä osallistua, voit vain 
voittaa 1495 euron arvosta valmennusta itsellesi

Vaikka osallistuisit ja vaatisit rahat takaisin, saisit silti pitää asiakkaita 
vuoden jokaiselle päivälle 1.0-materiaalit (arvoltaan 1495€) 

 
Aivan samojen oppien avulla Maikki teki myyntiä 20 000 € 

 
Ja Niina nelinkertaisti hintansa.  

 
Saarenpään Jari rakensi massiivisen nettinäkyvyyden ”luontaiset 

vahvuudet”-testin ympärille. 
 

He ovat täysin samanlaisia valmentajia kuin sinäkin, he vain tarttuivat 
toimeen. 



Käy varaamassa paikkasi heti jos et vielä tehnyt 
niin. 

 
Nyt kysymyksiä ja vastauksia. (kerron vinkin q&a 

osuuden lopuksi)



Tässä se vinkki minkä lupasin webinaarin alussa

 

Luo tuote è myy 
 

Myy è luo tuote 



Iso Kiitos!


