
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Näin erotut kilpailijoista ja saat 

lisää asiakkaita ja myyntiä 

MUUTA OSAAMINEN RAHAKSI 
 



MUUTA OSAAMINEN RAHAKSI -TEHOVALMENNUS 
Näin erotut kilpailijoista ja saat lisää asiakkaita ja myyntiä 

 
Liian pieni kysyntä on merkki siitä, että teet liikaa vääriä ja liian vähän 
oikeita asioita. Voi olla, että rakastat sitä mitä teet, mutta jos liian harva 
asiakas tietää, kiinnostuu, saatikka rakastaa palveluasi, ei ole ihme, jos 
paksut lompakot kiertävät sinut kaukaa. 
 
Toisaalta, kun tiedät, miten saat itsellesi lisää asiakkaita ja myyntiä, pysyt 
kontrollissa siitä mitä elämässäsi tapahtuu. Ja rahavirrat pysyvät riittävinä, 
jopa runsaina. 
 

 
Lähtökohta on selvä: Sinua ja osaamistasi tarvitaan! 

 
On hyvä ymmärtää, että vaikka informaatiota on tarjolla enemmän kuin koskaan, ihmiset 
ovat epävarmempia kuin ikinä aiemmin. Juuri tälläkin hetkellä asiakkaat janoavat kaltaisesi 
osaajan apua ja ohjausta. 
 
Samaan aikaan työn tekeminen muuttuu rajua vauhtia. Yritykset ja toimeksiantajat haluavat 
pysyvien työsuhteiden sijaan yhä useammin täsmäratkaisuja ongelmiinsa ja tavoitteisiinsa. 
 
Tämä on mahtava mahdollisuus asiantuntijoille ja osaajille toimialasta riippumatta. 
 
Ne, jotka osaavat muuttaa oman osaamisensa täsmätuloksiksi, menestyvät markkinassa, 
keräävät asiakkaat ja käärivät rahat. 
 

 
Laita kysyntä kasvuun pienillä muutoksilla 

 
Usein asiantuntijan tai osaajan ydinpalvelu itsessään on hyvällä mallilla, mutta sen ympärillä 
olevissa asioissa on parantamisen varaa.  
 
Siksi jo pienetkin muutokset osaamisesi paketointiin, erottuvuuteen, näkyvyyteen ja tapaan, 
jolla keskustelet tulevien asiakkaidesi kanssa, voivat nostaa kysyntääsi isostikin ja tehdä 
tilipäivistäsi muhkeampia. 
 
Kyse on siitä, miten tehokkaasti osaat muuttaa osaamisesi rahaksi. 
 
Ja juuri siihen keskitymme Muuta osaaminen rahaksi -valmennuksessa. 



 
  

 

 
 

3 tunnin tehovalmennuksella osaaminen rahaksi 
 
Jos sinulla on hyvä idea, tuote tai palvelu ja haluat saada sille lisää asiakkaita ja myyntiä, 
voisit olla sopiva asiantuntija osallistumaan tehovalmennukseemme. 
 
Tehovalmennus on nimensä mukaisesti tehokas. Laitamme yhdessä kaiken peliin 
valmennuksen ajaksi. Tähtäämme siihen, että käytännönläheisen valmennuksen aikana 
oivallat ne muutokset tekemisessäsi, joiden avulla saat itsellesi lisää asiakkaita, myyntiä ja 
rahaa. 
 
Kyseessä on ryhmävalmennus, jolloin pääset oppimaan myös muiden samassa tilanteessa 
olevien asiantuntijoiden ja osaajien kokemuksista. Voit kuitenkin pitää kaikki sinulle tärkeät 
asiat omana tietonasi. Mutta mitä aktiivisemmin annat ajatusten, ideoiden ja kynän laulaa, 
sitä enemmän valmennuksesta on sinulle hyötyä. (Jos haluat henkilökohtaista valmennusta, 
lähetä viestiä info@osumo.fi ).  
 

 
Näin valmennus etenee 

 
Valmennus alkaa jo ennen kuin näemme paikan päällä. Saat meiltä kotiläksyn, jonka avulla 
kirkastat sen mitä haluat tehdä ja paljonko haluat tienata. 
 
Varsinaisen valmennuksen aluksi käymme läpi ketkä ovat unelma-asiakkaasi ja mitä he itse 
asiassa haluaisivat ostaa sinulta. Tässä vaiheessa yhdistyy kaksi tärkeää asiaa: se mitä sinä 
haluat ja se mitä unelma-asiakkaasi haluavat. Tämä vaihe on kriittinen, jotta oma osaamisesi 
ja intohimosi todella herättää kiinnostusta myös asiakkaissasi. 
 
Seuraavaksi käymme kiinni siihen, miten muokkaat osaamisestasi useita erottuvia 
palveluita, joita asiakkaasi haluavat ostaa. Kun erotut markkinassa, olet hintakilpailun 
yläpuolella. 
 
Nyt meillä on kolme tärkeää asiaa kunnossa: Se mitä sinä haluat + se mitä asiakkaasi haluavat 
+ se miten erotut markkinassa. Ja seuraavaksi käymme läpi missä eri medioissa sinun 
kannattaa tehdä itsesi näkyväksi ja miten nappaat asiakkaidesi huomion ja kiinnostuksen. 
 
Lopuksi keskitymme elintärkeään asiaan: Miten teet itsestäsi auktoriteetin jo muutamassa 
minuutissa, kun keskustelet tulevien asiakkaidesi kanssa. Tämä auttaa asiakkaitasi tekemään 
nopean ja luonnollisen ostopäätöksen ilman tyrkyttäviä myyntikeinoja. 
 

 



 
 

Tehovalmennuksen sisältö 
 
”Muuta osaaminen rahaksi” on kolmen tunnin tehovalmennus, jossa keskitymme seuraaviin 
asioihin, joiden avulla voit nostaa kysyntäsi uudelle tasolle. 
 

 
 
 
1. Mitä sinä haluat tehdä ja paljonko haluat tienata? 

• Kaikki alkaa siitä mitä sinä haluat. Kirkastetaan se ensiksi. 
• Tämä osio on kotiläksysi ennen varsinaista valmennusta. (Älä huoli, sinun ei tarvitse 

paljastaa unelmapalkkaasi kenellekään J) 
 
2. Ketkä ovat unelma-asiakkaasi? 

• Mitä asiakkaasi haluavat itse asiassa ostaa sinulta? 
• Löydä omat unelma-asiakkaasi ja unohda väärät asiakkaat. 

 
3. Miten muutat osaamisesi erottuviksi palveluiksi, joita asiakkaasi rakastavat? 

• Millä kahdella helpolla keinolla erotut markkinassa ja teet enemmän rahaa? 
• Miten luot itsellesi useita eri hintaisia ja sisältöisiä palveluita asiakkaidesi eri 

tarpeisiin? 
 
4. Miten saat asiakkaasi huomaamaan ja kiinnostumaan sinusta? 

• Miten saat asiakkaidesi huomion ja kiinnostuksen missä tahansa mediassa? 
• Mitkä markkinointikanavat ovat sinulle parhaat ja miten pääset niissä liikkeelle? 

(Netti, some, mainostaminen, blogit, referenssit…) 
 
5. Miten teet itsestäsi auktoriteetin, kun keskustelet asiakkaidesi kanssa? 

• Miten käännät myyjä-asiakas-tilanteen nopeasti toisinpäin? 
• Miten saat ihmiset ostamaan juuri sinulta ilman tyrkyttäviä myyntikeinoja? 

 
 
 
 
 

 



 
  

 

 
 

Muuta osaaminen rahaksi -tehovalmennuksen yksityiskohdat 
 
 
Lisätietoa valmennuksesta: info@osumo.fi tai 045 7871 2011 
 
Valmennuksen tekijästä: 
Muuta osaaminen rahaksi -tehovalmennuksen on luonut Osumon Marko Ikonen, joka 
auttaa yrityksiä, asiantuntijoita ja osaajia erottumaan markkinassa ja kasvattamaan 
myyntiään. Hän on myynyt ja markkinoinut erilaisia tuotteita ja palveluita lähes 100 M€ 
arvosta 20 vuoden aikana, sekä johtanut erilaisia myynti-, markkinointi- ja 
tuotteistustiimejä. Ikonen sparraa päivittäin asiantuntijoita tuomaan osaamisensa esille 
tavalla, joka auttaa loppuasiakkaita eteenpäin ja samalla vahvistaa asiantuntijoiden 
auktoriteettiasemaa. 
 
Kesto: 3 tuntia 
 
Paikka: Erikseen sovittavissa 
 
Hinta, Asiakaskohtainen ryhmävalmennus: 2470 € alv 0% per ryhmävalmennus 
pääkaupunkiseudulla, max 20 osallistujaa per valmennus. 
 
Hinta, Yleinen ryhmävalmennus: 197 € sis alv 24% (158,87 € alv 0%) per osallistuja 
pääkaupunkiseudulla. 
 
Esityskieli: Suomi 
 
Materiaalit: Valmennuksen tiivistelmä ja tehtävät jaetaan osallistujille PDF-muodossa tai 
tulosteina. 
 
Tekijänoikeudet: Osumon toimittaman valmennuksen tekijänoikeudet kuuluvat Marko 
Ikoselle ja Auvo Paanaselle. Ilman kirjallista lupaa valmennusta ei saa nauhoittaa, kuvata tai 
muutoin tallentaa eikä levittää. 
 
Vastuunrajoituslauseke: Marko Ikonen ei vastaa sisällön mahdollisista puutteista, virheistä tai 
tulkintavirheistä, välittömistä tai välillistä vahingoista. Valmennuksen tarkoitus on kiinnittää 
huomiota mielestämme eräisiin tärkeisiin asioihin. Mikään lista tai asia ei ole tyhjentävästi 
esitetty. 
 

 
 
      www.osumo.fi   //   info@osumo.fi 


