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KÄSIKIRJAN OMISTUS 

        Tämä käsikirja on laatijansa, Lasse Venhon omaisuutta kunnes M&M
-valmennusliiketoiminta tullaan käynnistämään. Liiketoiminnan käynnistämisen jälkeen

tämä käsikirja, kaikkine liitteineen siirtyy M&L Fitness Oy:n omaisuudeksi. 

LUOTTAMUKSELLISUUS 

  Käsikirjan tiedot ovat luottamuksellisia ja osittainenkin lainaaminen on kiellettyä.    
Tiedot on tarkoitettu vain yhtiön omistajien, tulevien 

omistajien ja yhtiön omaan käyttöön. Yhtiön omistajat voivat päättää tämän käsikirjan
luovuttamisesta valikoitujen liikekumppaneiden, 

kuten esim. rahoittajien tai lisenssin lunastaneiden valmentajien käyttöön. 

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tämän käsikirjan laatijat eivät ole taloudellisesti vastuussa esitetyistä luvuista ja arvioista.



ALKUSANAT

Käsite ”henkilökohtainen valmentaja” rantautui Suomeen USA:sta, missä 1980 luvulla siitä alkoi muodostua varteenotettava uravaihtoehto.
Ensimmäiset Suomessa koulutetut personal trainerit koulutti FAF (Fitness Academy of Finland) vuosina 1997-1998. Noista ajoista personal
training on kasvanut vauhdilla; asiakasmäärät ovat kasvaneet, mutta niin on koulutettujen valmentajien määräkin. 

Case: Petri Mähkä

Kuten niin monella muullakin elämänalueella, niin tälläkin on menestyjiä ja on niitä, jotka eivät menesty. Kummalla mennään? Kumpaan
ryhmään sinä ajattelit  kuulua? Onnistuminen oman osaamisen myymisessä ei  ole mikään itsestäänselvyys. Tälläkin hetkellä Suomessa
tuhannet työllistyvät personal trainereina, mutta valitettavasti on myös paljon niitä, jotka päätyvät ”kaupan kassalle”, koska eivät onnistu
myynnissä. Tämän käsikirjan ja M&M valmennuskonseptin ovat luoneet henkilöt, joille on kertynyt vuosikymmenien kokemus siitä, kuinka
saada kalenterit täyteen asiakkaita. Koulutuksemme auttaa sinuakin menestymään, oli sitten kysymys pienryhmä- tai yksilövalmennusten
myynnistä.   

Testatut menetelmät

Kaikki esittämämme asiat on testattu kuntokeskusympäristössä (mm. Power Center, Kerava ja FITMILL Studio, Orimattila). Noudattamalla
ohjeitamme vältyt tekemästä niitä kaikkia virheitä ja harha-askelia, joita olemme vuosien saatossa tehneet. Tahtotilanamme on tuottaa
markkinoiden parasta myyntikoulutusta. Annathan rohkeasti palautetta, jotta kykenemme kehittämään osaamistamme. 

Tervetuloa osaksi M&M valmennusperhettä!

Marko, Marjo, Lasse ja Janne



SISÄLLYSLUETTELO

1. Johdanto: tilastot

1.1. Valmennuspalveluiden kysyntä

1.2. Itsenäisenä yrittäjänä vai osana kuntokeskuksen organisaatiota?

1.3. Yksilö- vai pienryhmäohjauksia?

1.4. Kirjoita oma tarinasi

2. Tämän valmennuksen tavoite

3. Strategia & toimintasuunnitelma

4. Markkinointi vs. myynti

5. Tavoita erilaiset asiakassegmentit

6. Ammattitaito

7. RESULTA tuo uutuus- ja lisäarvoa

8. Valmennuspalveluiden myyntiprosessi: sales funnel

9. Pienryhmät: mainostaminen

10. Henkilökohtainen kalenteri & vuosikello

11. Yksilövalmennukset: mainostaminen

12. Laskelma

13. Yhteystiedot ja loppusanat



1. Johdanto: tilastot

1.1 Valmennuspalveluiden kysyntä

Suomalaisten liikkumattomuus maksaa yhteiskunnalle jopa 7,5miljardia vuodessa (UKK-Instituutti). Yli puoli miljoonaa suomalaista sairastaa
diabetesta ja määrän on ennustettu tuplaantuvan parissa vuosikymmenessä (https://yle.fi/uutiset/3-8793355). Haastattelututkimuksen mukaan
84%  naisista  on  tyytymättömiä  painoonsa  (Taloustutkimus  /  https://yle.fi/uutiset/3-9385699).  Edellä  mainittuihin  tilastoihin  viitaten  ja
Taloustutkimuksen haastattelututkimusta lainaten ”Personal training -markkinapotentiaali on Suomessa jopa 1,5 miljardia euroa”:

http://apt-personaltrainer.fi/2017/10/23/personal-training-palveluille-on-nyt-kysyntaa-enemman-kuin-koskaan

Konkretia: 10 000 asukkaan kaupungissa edellä mainittu tarkoittaa 3 000 000 €/v markkinapotentiaalia. Syy, miksi valmennuspalveluita ei vielä
myydä likimainkaan 1,5  miljardin  euron edestä,  on  ennen kaikkea tuotteistuksessa ja  myynnissä,  mutta myös monessa muussa asiassa.
Potentiaalia on, oletko valmis tekemään töitä ja keskittymään oikeisiin asioihin? 

1.2 Yksin vai yhdessä kuntokeskuksen kanssa

Useimmat  personal  trainerit  ovat  valinneet  sen,  että  työskentelevät  kuntokeskuksen  kanssa  yhteistyössä.  Tällöin  he  tilittävät  osan
asiakkaiden maksamista maksuista kuntokeskukselle, mutta mitalin toisella puolella on monta hyvää perustelua:

● kuntokeskuksen jäsenkunnasta on helpompaa saada asiakkaita, kuin yksin toimien

● kuntokeskuksen laitteet, välineet ja tilat tulevat tutuiksi

● tyypillinen kuluttaja etsii personal traineria ensisijaisesti kuntokeskuksista, olemalla esillä saat uusia asiakkaita

● vältyt siltä, että ”juokset” asiakkaiden kanssa useissa eri liikuntapaikoissa, solmit kuhunkin erilaisia sopimuksia etkä tunne olevasi  
missään kotona

1.3 Yksilö- vai pienryhmäohjauksia?

IHRSA:n  viimeisten  tilastojen  mukaan  noin  28%  amerikkalaisten  kuntokeskusten  asiakkaista  treenaa  pienryhmissä  ja  12%  on  mukana
yksilövalmennuksessa.  Pienryhmävalmennuksista  on  mahdollista  saada  enemmän  laskutusta.  Tilastojen  valossa  kannattaa  panostaa
pienryhmävalmennuksiin. 

http://apt-personaltrainer.fi/2017/10/23/personal-training-palveluille-on-nyt-kysyntaa-enemman-kuin-koskaan


1.4 Kirjoita oma tarinasi

Kuka olen? Mikä on koulutus- ja osaamistaustani? Mitkä ovat arvoni ja kiinnostuksen kohteet? Miksi olen alalla? Ketä haluan asiakkaakseni?
Olenko pienryhmä- vai yksilövalmentaja? Mikä tulee olemaan systeemini ja mitä haluan saavuttaa?

2. Valmennuksen tavoite

Palvelulupaus: 

”Sinä määrittelet tavoitteesi – me autamme saavuttamaan ne”

Tavoitteena on, että osaat:

● tehdä mielenkiinnon herättävää markkinointia
● toteuttaa houkuttelevia myyntikampanjoita
● rakentaa henkilöbrändiä
● kerätä kustannustehokkaasti liidejä
● päättää kauppoja
● ylläpitää olemassaolevia asiakassuhteita
● myydä lisää palveluita ”vanhoille” asiakkaille

”Vain sanakirjassa menestys tulee ennen työtä”

Viimeistään 12 kk kuluessa sinun laskutuksesi pitäisi olla 5 000 €/kk. Me luomme edellytykset onnistumiselle, mutta viime kädessä vastuu on
sinun! Miten sitoutunut sinä olet?

3. Strategia ja toimintasuunnitelma

Kilpailuetusi  eli  miksi  asiakkaat ostavat sinulta eivätkä Pekka Personal trainerilta? Mikä on sinun hyötysi  asiakkaille? (asiakkaat eivät osta
personal training:a, vaan laihtumista, parempaa terveyttä, lisää lihasmassaa, selkäongelmiin helpotusta tai vaikkapa vain yhdessäoloa). 

Luo itsellesi vuosikello (tästä lisää myöhemmin). 



4. Markkinointi vs. myynti

Markkinointi  on kaikkea sitä esillä  olemista ja näkyvyyttä,  joka on edellytys  myynnissä onnistumiselle.  ”Pelkkiä” markkinointitoimenpiteitä
tekemällä et tule koskaan menestymään taloudellisesti. Vasta myyntiä tekemällä tulet saamaan kalenterisi täyteen asiakkuuksia. 

Case: ravintolisiä myyvät Marko & Janne

5. Tavoita erilaiset asiakassegmentit

”Kun myyt kaikille kaikkea, et myy kenellekään mitään”

Asiakkaiden  tarve:  saada  tuloksia.  Kuntokeskuksessa  heidät  kaikki  laitetaan  samaan  muottiin  nimeltä  ”osta  jäsenyys”.  Yksilöllisyys  tulee
korkeintaan esille siinä, että valitaan itselleen soveltuvat ryhmäliikuntatunnit tai kuntosalilaitteet. Tekeekö se palvelusta yksilöllistä? Ei! Selkeille
asiakasryhmille tuotetuille pienryhmä- ja personal training -palveluille on kysyntää. Suurimmat asiakassegmentit ovat:

● kohentunutta terveyttä ja hyvinvointia tavoittelevat
● laihduttavat naiset
● kuntosaliharrastusta aloittelevat nuoret, tytöt ja pojat (15 →)
● selkäongelmaiset
● lihaskasvua tavoittelevat miehet (ja naiset)
● seniorit
● urheilijat

6. Ammattitaito

Ammattitaidon merkitystä (myynti & ohjaustaidot) ei voi koskaan korostaa liikaa. Liiketaloudellinen menestymisesi on suoraan verrannollinen
ammattitaitoosi.  Mitä  useampi  asiakkaistasi  saavuttaa  hyvinvointitavoitteitaan  ja  nauttii  treeneistä  kanssasi,  sitä  enemmän  sinä  tulet
ansaitsemaan. Huolehdi siitä, että opit jatkuvasti uusia asioita ja kouluttaudut + treenaat itse, opit oman kokemuksen kautta. Kokeile kaiken
aikaa uusia asioita. Tulet aikanaan saamaan oppaan ”Näin rakennat henkilöbrändiäsi”. No niin, ryhdytäänpä katsomaan kuinka sinä hankit
asiakkaasi. 

7. RESULTA tuo uutuus- ja lisäarvoa

Jos myyt ”vain” tavalllista personal training:a, olet kaikkien muiden valmentajien kanssa samalla viivalla. Kuntokeskusalalla on paljon kysyntää
kaikille uutuuksille. Muun muassa Zumba hooukutteli hurjat määrät uusia asiakkaita kuntokeskuksiin, vaikka Tiina Tanssinopettaja osasi aivan
samanlaiset koreografiat ja musiikin miksaukset. Löydä oma tapasi sanoittaa RESULTA asiakkaan saamaksi lisäarvoksi. 



8. Valmennuspalveluiden myynti: sales funnel

Kuva 1. Sales funnel
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I tärkein tyytyväiset asiakkaat!
II tärkeä myyntityön osaaminen takaa täyden kalenterin
III tee hyvin

a) Herätä mielenkiinto / markkinoi itseäsi päivitä markkinointimateriaalit 6-12 kk välein

● Tee itsestäsi hissipuhe + esittely mmvalmennus.com -sivuille
● Tee itsestäsi hissipuhe + esittely kuntokeskuksen webbisivuille
● Teetä itsestäsi printtimainos kuntokeskuksen ilmoitustauluille
● Lähetä itsestäsi markkinointiviestiä kuntokeskuksen s-postilistan / FB-sivujen kautta
● Avaa tärkeimmät sosiaalisen median tilit (FB, Insta) voisiko sinulla olla työprofiili myös?
● Kirjoita paikallislehteen hyvinvointiaiheisia artikkeleja
● Teetä käyntikortti, jaa sitä arjessa
● Become a social media rock star jaa ruokavalio- / treenivinkkejä säännöllisin väliajoin,

                                                                                                                                      pidä blogia, kirjoita onnistumistarinoita jne.

● Pidä päällä M&M Coach -vaatetusta
● Tarkista, että olet kaikissa palvelu- ja online -hakemistoissa
● Jaa mmvalmennus.com ja resulta.fi linkkejä ”olen lisensoitu M&M valmentaja” 

Omat merkinnät:

Huom!  Kuntokeskuksen  sivuilla  tulisi  olla  mahdollisimman paljon  ”meillä  pääset  kuntoon”  sisältöä  sen  sijaan,  että  kuntokeskus  esittelee
laitetarjontansa. Onnistumistarinat ovat erittäin tärkeitä. 



b) Kerää liidejä tee joka viikko

● Teetä liidiboxeja & roll-uppeja ”osallistu kilpailuun ja voita” (nämä siis salin ulkopuolella)
            hoida esim. kahta liidiboksia

● Liidiboksi  /  esittelypiste  salilla  (kehonkoostumusmittaus  5  €  /  personal  training  -konsultaatio  5  €  /  strategiaistunto,  kts.  results-
fitness.com)

● Pyydä salilta oikeus toteuttaa liidinkeruu s-posteja / fb-kampanjoita ”RESULTA -näytetunti nyt vain 29 €”
● Järjestä Facebook-kilpailuja, 
            jaa palkintoina 50 € etuseteliä ”mikä on suosikkilaitteesi salilla”
● Järjestä Megatreenit
● Promot (erilaisissa tapahtumissa)
● Tarjous käyntikortin taustapuolella (50 € etuseteli)
● Yhteistyö muiden yritysten kanssa;
            jokaiselle salikengät ostaneelle 1 h pt:tä 19 € tai kaikista yli 50 € hieronnoista 25 € lahjakortti
● Järjestä 30 pv haasteita; voittoina salijäsenyyksiä ja pt-tunteja
● Tarjoa yritysten työntekijöille 50 € alennus valmennuspalveluista, soita + pyydä esittelytilaisuus
● Järjestä Charity Bootcamp ”maksaa osallistujilta 5 €”, kaikki rahat lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen
● Pidä pienryhmä pt tunti paikassa, johon mahtuu 40-100 osallistujaa, ota hintaa 5 €/h ….
            https://www.youtube.com/watch?v=JbzVciHkBvI
● Tarjoa ilmaisen strategia-istunnon buukkausta (www.results-fitness.com)

Aseta selkeä tavoite: esim. 10 uutta liidiä / vk ja seuraa toteutumista

Omat merkinnät:

https://www.youtube.com/watch?v=JbzVciHkBvI


c) Esittely + näytetunti

● Näytetunnin tarkoitus:  saada potentiaali asiakas ymmärtämään, että ei hän tiedäkään kaikkea treenaamisesta
● Teetä myyntikansio
● Esittele erilaiset tavat ostaa valmennuspalveluita;

yksilövalmennus, pienryhmä tai ”pelkkä” kuntosaliohjelma + ohjaus

● Kysy, haluaako käyttää 50 € yksilöohjaukseen vai pienryhmään
            Jos empii, tarjoa näytetuntia (79-50 €=29 €) 

Omat merkinnät:

Huom! Esittelyn tarkoitus on saada potentiaalin asiakkaan ajatus pois ”kunhan mä opin kuinka näitä laitteita käytetään, niin osaan itsekin
treenata” ajatusmaailmasta. 



d) Päätä kauppoja

Alla olevassa on kuvailtu myyntiprosessin kulku. Luvut tarkoittavat liidiä / vk ja luvut pätevät 40 h/vk työskentelevälle

i. Kerätyt liidit 25
ii. Kylmien liidien poiston jälkeen 22 2-3 soittoyritystä, lopuksi tekstiviesti
iii. Tavoitetut puhelut 19 ”kiinnostaako 50 € etuseteli, saat käyttää palveluihimme?”
                                                                                           Yht.tiedot talteen
iv. Sovitut tapaamiset 16 ehdota kahta tapaamisaikaa, 
                                                                                            kysy sopiiko jompi kumpi
v. Esittelyt 12 kaupat heti tai näytetunti 
vi. Kaupat 7 A, B tai C

A Pienryhmät 3 290-50 €=240 €
B Yksilövalmennus 1 Kuntosaliohjelma + ohjaus 120-50 €=70 €

5 x pt 345-50€=295 €
C Jäsenyys 3 sovi kuntokeskuksen kanssa menettelytavoista

Teet aktiivista myyntityötä 44 vk ajan vuodessa. Joka viikko saat 7 uutta asiakkuutta. Se tarkoittaa 300 tehtyä kauppaa, joista 130
kuntokeskuksen  jäsenyyttä,  40  personal  training  -asiakkuutta  ja  130  pienryhmäasiakkuutta.  Loput  30  pienryhmäasiakasta  saat
mainostamisen kautta. 

e) Retention + jälkihoito
           
         Tutkimusten mukaan ehdottomasti edeullisin ja helpoin tapa hankkia uusia asiakkaita, on tyytyväisten asiakkaiden suositukset. Mikäli 

asiakas on ollut tyytyväinen tuottamaasi palveluun, hän on erittäin potentaalinen asiakas tulevaisuudessakin. 

● Anna 25 € lahjakortteja, jos ostavat lisää
● Pyydä suosituksia
● Kun tuo yhden kaverin DUO -tunnille, kaveri maksaa 19 € ja asiakkaasi ei mitään



9. Pienryhmät: mainostaminen

Yksinkertainen on kaunista. Katso liitteenä olevat mainokset.

Mainostus:

● Lähetä kuntokeskuksen s-postilistan kautta e-mailia
● Postaa mainos kuntokeskuksen FB-sivvuille
● Jokaisessa kaupungissa on oma FB-ryhmä ”Orimattilan kaupungin 

kahvi- ja keskusteluhuone”, postaa mainos sinne
● Printtaa alkavasta pienryhmästä mainos + 
            vie se ilmoitustauluille (kuntosali + kauppakeskukset ym.)
● Laita mainos kuntokeskuksen webbisivuille
● Jaa mainosta omilla sosiaalisen median sivuilla
● Investoi digimainosnäyttöön, laita mainos esille siihen
● Osta maksullista FB-mainontaa
● jne. 



10. Henkilökohtainen kalenteri & vuosikello

1-6 kk

Aloitat siitä, että sinulla ei ole yhtään asiakasta. Suurin osa ajastasi kuluu myyntityöhön. Onnistuminen perustuu siihen, että saat kaikkiin
alkaviin pienryhmiin sen verran asiakkaita, että ryhmän käynnistäminen kannattaa. Kalenterisi näkymä voi olla esim. tällainen (joitain kuukausia
takana):

● Ohjauksia 10 h
● Liidien hankinta ja liidien soittaminen 10,5 h
● Asiakastapaamiset 12 h
● Markkinointi, viikkopalaverit, laskutus jne. 7,5 h

Yhteensä: 40 h



7-12 kk

Olet vakiinnuttanut joukon asiakassuhteita. Sinulla on useita pienryhmiä ohjattavana sekä yksilöohjausasiakkaita. Myyntityöhön käyttämäsi aika
vähenee, mutta täyttää vielä kalenterisi.

● Ohjauksia 16 h
● Liidien hankinta ja soittaminen 7 h
● Asiakastapaamiset 10,5 h
● Markkinointi, viikkopalaverit, laskutus jne. 6,5 h

Yhteensä: 40 h



Ensimmäisen vuoden jälkeen:

Sinulla on useita pienryhmiä ohjattavana joka viikko. Myös yksilöohjauksia on kertynyt kunnioitettava määrä. Myyntityöhön käyttämäsii aika
(liidien hankinta + asiakastapaamiset) on vakiintunut noin 12,5 h/vk. Siis:

● Ohjauksia 20 h
● Liidien hankinta + soitaminen 5 h
● Asiakastapaamiset 7,5 h
● Markkinointi, viikkopalaverit, laskutus jne. 7,5 h

Yhteensä 40 h/vk

Pienryhmät rytmittävät jokapäiväistä tekemistä. Tyypillinen ongelma personal trainereilla on, että heillä ei ole selkeää viikkosuunnitelmaa, vaan
päivät saattavat kulua ”mitä sitä tekisi” haahuilussa. Se, että saat joka 2 vk välein pienryhmän käyntiin ei ole ”kirkossa kuulutettu”, mutta täysin
mahdollista kuntokeskuksissa, joissa on +500 jäsentä. 

Vuosikello:

vk 52: markkinoi pienryhmiä
vk 1: mainosta käynnistyviä pienryhmiä ja myy osallistumisia niihin
vk 2: aloita 2 kpl Kuntoremontti pienryhmiä
vk 3: mainosta käynnistyviä pienryhmiä ja myy osallistumisia niihin
vk 4: aloita 2 kpl FITtastic -pienryhmiä
vk 5: mainosta käynnistyvää pienryhmmää ja myy osallistumisia
vk 6: käynnistä 1 kpl FITcore -pienryhmä
vk 7: mainosta käynnistyvää pienryhmää ja myy osallistumisia
vk 8: mainosta käynnistyvää pienryhmää
vk 9: käynnistä 1 kpl Kuntoremontti pienryhmä
vk 10: jne.



11. Yksilövalmennukset: mainostaminen

Suositus: myy 10 krt, 20 krt ja 30 krt valmennuksia, ei missään tapauksessa pienempää määrää kuin 5 krt. 

Mitä jos tarjoaisit toistaiseksi voimassaolevaa sopimusta? Esim. näin:

● 1 krt/kk 79 €/krt
● 2 krt/kk 69 €/krt
● 1 krt/vk 59 €/krt

12. Laskelma

                    20 pienryhmää (kesto 10 vk)

● keskimäärin 8 asiakasta / ryhmä
● yhteensä <160 pienryhmäasiakasta (osa asiakkaista osallistuu useampaan ryhmään)
● keskimääräinen asiakkaan maksama hinta 300 €
● laskutus: 48 000 €

40 yksilövalmennettavaa

● kukin ostaa 5 valmennuskertaa (5 h)
● yhteensä 200 yksilövalmennusta (200 h)
● yhden tunnin hinta 69 €
● laskutus: 13 800 €

Siis: käynnistät noin 2 vk välein uuden pienryhmän (8 asiakasta) ja myyt 1 krt/vk yhden 5 valmennuskerran paketin. Kuulostaako mahdolliselta?

13. Yhteystiedot ja loppusanat

Lasse Venho lasse@mmvalmentaja.com (040) 414 2610

Marko

Onnistuminen korreloi suoraan kontaktien määrää. Suurin kompastuskivi tulee oleman se, että et saa kerättyä riittävästi liidejä. 

mailto:lasse@mmvalmentaja.com


Laihdu ja kiinteydy 
tehokkaasti pienryhmässä 
personal trainerin 
ohjauksessa. 
 

Vain naisille.    

 -valmennus



 -valmennus

Keskivartalo
kuosiin,   
ryhti 
paremmaksi ja 
eroon selkä-
ongelmista. 

Miehille ja 
naisille.    


