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KUUSI INTENSIIVIPÄIVÄÄ + VIDEOKOULUTUS 
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Koulutus tämän päivän maailmaan, joka auttaa sinua toteuttamaan uraasi 
valmentajana, kouluttajana ja puhujana.	


Opi luomaan tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja kannattavia tuotteita sekä tuloksia 
asiakkaiden kanssa.	
!
Haluatko oppia esiintymään rohkeammin ja tuomaan esiin omat vahvuutesi 
sekä valmentajana että esiintyjänä? Haluatko oppia markkinoimaan itseäsi 
ja elättää itsesi kunnolla valmentamisella? - Sitten tämä koulutus on sinulle!

ONLINE VIDEO/WEBINAARIKOULUTUS	

1. Miten markkinoida ja myydä oma valmennus/koulutus	


2. Asiakasjärjestelmät ja automatisaatio = miten pitää huolta asiakkaista paremmin ja rakentaa asiakasrekisteri ja sähköpostilista	


3. Laitteet ja ohjelmat (mitä kannattaa ostaa ja millä budjetilla: kamerat, mikit jne) 	


4. Miten luoda nettisivut yksinkertaisesti ja pienellä rahalla, miten saada nettisivut toteuttamaan tehtäväänsä	


5. Miten luoda e-kirja ja miten asentaa se automaattiseksi järjestelmäksi	


6. Miten tehdä videokurssi/valmennus	


7. (BONUS) Yhteistyö ja yhteismarkkinointi - Mikä luo tuloksia ja mitä tulee välttää

PÄIVÄ 1-2	

- valmentajaidentiteetti	


- vaikuttaminen yleisöön	


- yhteyden luominen yleisöön	


- tavoitteellisen valmennuksen/
esityksen rakentaminen	


- videokameralle esiintyminen	


- omien tunteiden hallinta	


PÄIVÄ 3-4	

- oman valmennuksen luominen	


- oman valmennuksen tuotteistaminen	


- yleisön lukeminen	


- vakuuttava esiintyminen	


- videoharjoittelua	


- oman valmennuksen myynti&markkinointi	


MITEN TULLA VAIKUTTAVAKSI 
VALMENTAJAKSI JA MITEN ELÄTTÄÄ 
ITSENSÄ VALMENTAJANA

PÄIVÄ 5-6	

- kotiläksyjen purku	


- harjoittelua	


- tehostavia keinoja vaikuttamiseen	


- ongelmatilanteissa toimiminen	


- palautteen vastaanottaminen ja siitä 
oppiminen	


- 10 kohdan wrap up

Moni haluaa tänä päivänä valmentajaksi, opiskelee siihen jonkin koulun, mutta ei saa siitä riittävän nopeasti 
tuloja niin, että voisi elää sillä. Se on myös hyvä juttu, koska kaikista ei ole valmentajiksi. Valmentaminen on 
haastava ammatti ja sillä itsensä elättäminen vaatii todellista työtä.	
!
OPIT KOULUTUKSESSA KOLME TAPAA ANSAITA VALMENTAMISELLA TAI 
KOULUTTAMISELLA. JOS TEET YHDEN NIISTÄ KUNNOLLA, NIIN SAAT 
JONKINLAISET TULOT. PARHAAT TULOKSET SAAT VASTA, KUN TEET KAIKKI KOLME.



VALMENNUKSEN SISÄLTÖ!
Esiintymisrohkeuden ja -varmuuden lisääminen!

Esiintymisharjoittelua yleisölle ja videokameralle!

Ryhmävalmennuksen harjoittelua!

Valmennuksen suunnittelun avaimet (ennakkosuunnittelu,  
lupaukset, suunnitelman järkevä toteuttaminen)!

Innostuksen luomisen avaimet ja harjoittelu!

Yleisöön vaikuttamisen taitoja (tunnetila, energia, ankkurointi)  
- uusiin tilanteisiin reagoiminen!

Tavoitteellinen valmentaminen!

Yleisön lukeminen!

Oman valmentajaidentiteetin rakentaminen ja vahvistaminen!

Henkilökohtainen brändäys!

Omien tuottavien valmennustuotteiden rakentaminen!

Menestyksekäs valmennuksen markkinointi!

ja paljon muuta!

SIJOITUS AMMATTITAITOOSI 
Koulutuksen kokonaishinta on 1997 eur (1610,48 + alv 24%)  
 
Koulutus sisältää 	


- kuuden intensiivipäivän koulutuksen	


- materiaalit	


- tee/kahvi tarjoilun	


- kuuden kerran online video/webinaarikurssin koulutuksen jälkeen	


- todistus	
!

KOULUTUS ON 
ERITTÄIN KÄYTÄNNÖN-
LÄHEINEN JA 
KONKREETTINEN 
Käsittelemme valmentamista 
ja puhumista teoriassa ja 
harjoittelemme käytännössä 
asioiden tekemistä. 
Intensiivipäivien välissä saat 
kotitehtäviä, jotka puramme 
seuraavan kerran yhteydessä. 	

Harjoittelet käytännössä 
ihmisille puhumista, 
esiintymistä, valmennuksen 
järjestämistä, suunnittelua ja 
pitämistä. Koulutuksessa on 
mukana merkittävä osa 
neuro-lingvististä 
programmointia (NLP). Sinulla 
ei tarvitse olla taustaa siitä, 
mutta siitä ei myöskään ole 
haittaa.

TAKUU 
Jos et koe koulutusta sinulle hyödylliseksi 

ensimmäisen kahden päivän aikana,  
niin saat rahasi takaisin.

MITEN SAAT YLEISÖSI 
INNOSTUNEENA MUKAAN



KOULUTTAJA ILKKA KOPPELOMÄKI 
llkka Koppelomäki on kansainvälisesti sertifioitu NLP-kouluttaja ja valmentaja, jonka 
perustama Uskalla Innostua -tiimi on inspiroinut tuhansia suomalaisia itsensä ja oman 
elämänsä kehittämiseen vuodesta 2007 lähtien. Ilkka on taustaltaan kilpatriathlonisti ja hän 
on toiminut yrittäjänä hyvinvoinnin parissa yli kymmenen vuotta. Ilkan missiona on auttaa 
suomalaisia itsevarmemmiksi ja hyvinvoiviksi oman elämänsä toteuttajiksi. Ilkka on 
kouluttanut ympäri Suomen ja ollut asiantuntijana eri medioissa mielenhallintaan, 
innostumiseen ja oman elämän toteuttamiseen liittyen.	
!
Ilkalla on monipuolinen kokemus valmentajana sekä henkilökohtaisesta valmennuksesta, 
ryhmävalmennuksista ja onlinekurssien luomisesta ja järjestämisestä. Ilkalla on kokemus 
esiintymisestä pienille ryhmille ja tuhannen hengen yleisölle. Hänellä on takana satoja 
valmennuspäiviä ja useampi tuhat valmennettavaa. Ilkka on opiskellut intensiivisesti useiden 
maailman huippukouluttajien opissa, kuten Tony Robbins, Dr. Richard Bandler, Brian Tracy,  
Judymay Murphy ja Joseph McClendon III.  Valmentamisen ja valmentamisen opiskelun 
ohessa Ilkka on opiskellut vuosia Internet-markkinointia ja toiminut alan mentorina 
yrittäjille.	
!

JATKO MAHDOLLISUUDET 
Tämän koulutuksen jatkona on Licensed Trainer of NLP -kurssi ja lisäksi 
kolmen päivän mittainen jatkokoulutus.	


Uskalla Innostua -tiimi etsii ammattitaitoisia valmentajia pitämään ryhmä- ja 
henkilökohtaisia valmennuksia oman elämän hallintaan liittyen.  
Valmentajaksi pääsy edellyttää tämän koulutuksen käymistä. Koulutuksessa 
tutustumme sinuun ja voimme yhdessä kartoittaa voisitko toimia Uskalla 
Innostua -tiimin valmentajana. Kysy lisää!	
!

”Kun aloitin valmentajana niin taitoja oli luonnollisestikin vähän ja suurin 
haaste oli keksiä, miten saan valmentamisesta rahaa. Järjestin kymmeniä 
valmennuksia, joista suurin osa tuli maksamaan minulle.  Aloin etsimään 
ongelmaan ratkaisuja ja löysin useita erilaisia tapoja hankkia itselleni 
maksavia asiakkaita. Opiskelin valmentamisen markkinointia ja Internet-
markkinointia useilla ilmaisilla ja maksullisilla kursseilla netin välityksellä ja 
ulkomailla. Meni kuitenkin useampi vuosi ennen kuin opin käyttämään 
oppimaani käytännössä. Oppimani avulla loin ja myin alle kuukaudessa 
valmennusohjelman, joka auttoi minua tienaamaan alle kuukaudessa 
enemmän kuin oli ansainnut viimeisen vuoden aikana. Se oli vasta alkua ja 
halusin oppia lisää.	


Nyt vuosien opiskelun ja kokeilun jälkeen voin säästää sinun 
aikaasi ja auttaa sinua oppimaan lyhyessä ajassa sen, mihin 
minulla meni useita vuosia ja paljon rahaa menetettynä aikana 
ja kokeiluina. 	

Kaikesta oppimastani olen tiivistänyt kolme ehdottoman tärkeää osaa 
siihen, että voit elää valmentamisella. Opit ne tässä koulutuksessa ja myös 
sen, miten voit luoda ne.”  - Ilkka Koppelomäki
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AJANKOHDAT JA ILMOITTAUTUMINEN 
Seuraava kurssi järjestetään syksyllä 2014.  	


Kysy tarkempi aikataulu ja ilmoittaudu osoitteeseen valmentaja@uskallainnostua.fi TAI  
puhelimella numeroon 045 1145 866.

ILMOITTAUDU HETI! 
PAIKKOJA RAJOITETUSTI


