
Palkansaajille,
jotka

rakentavat
omaa

yritystään
voidakseen

olla oman
itsensä

pomoja
 

Unelmabisnes-
hautomo



Olet edelleen palkkatyössä, mutta olet
miettinyt jo pitempään, että haluaisit
siirtyä yrittäjäksi - ja nyt olet päättänyt
löytää keinot toteuttaa haaveesi.
Haluat olla oman aikataulusi herra etkä
enää halua joutua kysymään työnantajasi
hyväksyntää lomiisi.
Hyppy yrittäjyyteen kuitenkin pelottaa, ja
haluat varmistua siitä, että pystyt
korvaamaan päivätyösi palkan
yritystoiminnalla ennen päätoimiseksi
yrittäjäksi siirtymistä.
Sinulla on vahvaa osaamista, jonka haluat
kaupallistaa esimerkiksi asiantuntijana tai
valmentajana, mutta kaipaat apua
yritysidean ja liiketoimintamallin
täsmentämiseen.
Pääsi pursuaa ideoita, mutta välillä tuntuu
vaikealta fokusoida olennaiseen ja päättää,
miten edetä.
Sisimmältäsi tiedät, että sinussa on 
 potentiaalia mihin vain - mutta silti myös
sinuun iskee välillä uskon puute.
Oman yrityksen rakentaminen päivätyön
ohella tuntuu yksinäiseltä puurtamiselta ja
kaipaisit ympärillesi luottamuksellista,
innostavaa ja samanhenkistä
sparrausporukkaa.

OLETKO VALMIS
YRITTÄJÄKSI?
Ohjelmamme on suunniteltu tietynlaisille
ihmisille. Oletko sinä sellainen:



Osuiko ja upposi?
Jos kyllä, 

me voimme auttaa!
 

Anna kun kerron lisää.



Moikka! Olen Minna, yrittäjä, valmentaja ja mentori, ja
intohimoni on auttaa naisia ja yrittäjiä vaurastumaan ISOSTI. 

 

Yrittäjyys ei todellakaan aina ole ollut minulle itsestäänselvä
valinta. Suurimman osan urastani olen työskennellyt toisten
palveluksessa isoissa yrityksissä. Tienasin palkkatöissä ihan
mukavasti, mutta ajoin itseni burnoutiin ja kärsin siitä, että

en saanut itse päättää aikatauluistani ja lomistani. 

MISTÄ KAIKKI SAI
ALKUNSA?

Vuonna 2019 olin sivutoiminen yrittäjä ja
liikevaihtoni oli pari tonnia kuukaudessa.

Valmentajani kysyi tuolloin, mikä on
tavoitteeni. Sanoin, että haluaisin saavuttaa
100 tonnin vuosittaisen liikevaihdon, sillä se

olisi minulle merkki, että voisin siirtyä
päätoimiseksi yrittäjäksi intohimotyöni pariin.

Suoraan sanottuna tavoite hirvitti 
eikä minulla ollut hajuakaan, miten siihen

pääsisin. 

Oikeanlaisella tuotteistuksella,
hinnoittelulla ja markkinoinnilla 

tuo tavoite kuitenkin täyttyi. 
 Jo elokuussa 2020 pystyin

jättämään hyvästit
palkkatyölle. Ja vain 
muutama kuukausi 

sen jälkeen tein 
ensimmäisen 100 tonnin

KUUKAUSImyynnin!



Olen tavannut kymmenittäin naisia, jotka haaveilevat
yrittäjyydestä ja sen mukanaan tuomasta vapaudesta ja

merkityksellisyydestä, mutta ovat edelleen jumissa
palkkatyössä. He haluaisivat siirtyä yrittäjiksi, mutta

monelle päivätyön palkasta luopuminen ja tyhjän päälle
hyppääminen ei ole vaihtoehto. 

 

TAVOITTEENA
VAPAA JA VAURAS
YRITTÄJYYS!

 
Onneksi tyhjän päälle ei tarvitsekaan hypätä.

Menestyvän yrityksen rakentaminen ensin
sivutoimisesti on TÄYSIN MAHDOLLISTA,

mutta työtä se toki vaatii. Ja harva siihen
pystyy täysin yksin. En olisi pystynyt

minäkään. Avainasemassa polullani oli
hankkia mentoreita ja valmentajia, jotka

auttoivat minua pääsemään tavoitteeseeni. 
Enkä ole katunut hetkeäkään!

Nyt nautin Vauraasta
Yrittäjyydestä, jossa on vapaus 

1) tehdä sitä mitä rakastaa,
minkä kokee suuresti 

merkitykselliseksi ja millä
voi tehdä maailmasta

paremman paikan
2) päättää omista
aikatauluistaan ja

lomailla, milloin haluaa
sekä 3) luoda tuloja ja
vaurautta niin paljon,

kuin haluaa!



Nyt haluan auttaa
muita samaan.

Myös sinulla on
mahdollisuus Vauraaseen
Yrittäjyyteen. Ja jos olet

PÄÄTTÄNYT, että haluat
rakentaa menestyvän

yritystoiminnan seuraavan
vuoden sisällä, minulla on

sinulle jotakin!



Tervetuloa
Unelmabisnes-
hautomoon!

Tervetuloa upouuteen
yrityshautomoon ja mastermindiin,
jossa luot sivutoimisesti yritysideastasi
ihan oikean yrityksen sekä hankit
ensimmäiset asiakkaasi ja tulosi - siihen
pisteeseen saakka, että pystyt
korvaamaan päivätyösi palkan
yrityksestäsi saatavilla tuloilla.

Tämä ohjelma on tarkoitettu sinulle, 
jos olet PÄÄTTÄNYT menestyä ja
kasvattaa itsellesi vähintään sadan
tuhannen euron vuositulot yrittäjänä
tuotteistamalla oman osaamisesi.

Ohjelmassamme kuljet pitkin ohjattua
polkua kohti yrittäjyyttä. Tukenasi on
kokenut valmentaja ja mentori,
innostava ja kasvuhakuinen verkosto
sekä oma pienryhmäsi.



Mitä voit odottaa
tältä ohjelmalta

saat selkeät askelmerkit
oman yritystoiminnan
aloittamiseen, jotta
tiedät koko ajan, mihin
sinun tulisi keskittyä
liiketoiminnan
starttaamiseksi ja
asiakkaiden saamiseksi
tuotteistat oman
osaamisesi
houkutteleviksi
paketeiksi ja
hinnoittelet ne
itsevarmasti
otat käyttöön toimivia
keinoja markkinoida
palvelujasi ja saat
ensimmäiset asiakkaasi
rakennat 
 kuukausimyynnin, jolla
korvaat palkkasi.

Käyt läpi 6 askelta, joiden
myötä 



IDENTITEETIN UPGRADE

Opit ajattelemaan kuin yrittäjä ja etenet
hyvällä energialla kohti yrittäjyyttä

VAIKUTTAVA YRITYSIDEA
Täsmennät yritysideasi omien
vahvuuksiesi, supervoimiesi ja syvällisen
asiakasymmärryksen pohjalta

MAGNEETTINEN BRÄNDI
Rakennat magneettisen brändin, joka
erottuu kilpailijakentässä ylivoimaisena
sinun ihanneasiakkaallesi
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Unelmabisnes-
hautomon askeleet
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TIMANTTINEN TUOTE
Tuotteistat palvelusi sekä luot
vastustamattomia paketteja, joilla
asiakkaasi saavat tuloksia

HERKULLINEN HINNOITTELU
Hinnoittelet tuotteesi itsevarmasti ja
asiakaslähtöisesti

VALLOITTAVA MARKKINOINTI
Teet valloittavaa markkinointia, jolla saat
ensimmäiset ja sitten seuraavat asiakkaasi
vaivattomasti



Sparraus ja tuki
Saat valmentajan ja ryhmän
jatkuvaa sparrausta ja tukea,
jotta selvität esteet matkan
varrella etkä jää jumiin

Strategia ja selkeys
Rakennat ja toteutat sinulle
sopivan kokonaisvaltaisen
strategian, jolla saavutat
kasvutavoitteesi

Yhteisö ja
tilivelvollisuus
Saat ympärillesi energisoivan
yhteisön ja ryhmältä
tilivelvollisuutta matkallesi,
jotta etenet vauhdilla

OHJELMAN
TOTEUTUS
Ohjelmamme nojaa kolmeen
kivijalkaan, jotta sinä saat tuloksia!



Mitä tämä
tarkoittaa

käytännössä?
Minäpä kerron!



Kuukausittaiset
KASVUWORKSHOPIT, joissa
täsmennät omaa strategiaasi ja saat
ison annoksen uskoa, intoa ja
motivaatiota mennä vauhdilla
eteenpäin.

ONLINE-KASVUOHJELMAN
innostavat ja selkeyttä tuovat videot,
työkirjat ja pohjat, joista saat selkeät
askelmerkit etenemiseen

1 - Strategia 
ja selkeys
Rakennat ja toteutat sinulle sopivan
kokonaisvaltaisen strategian, jolla
saavutat tavoitteesi

HUOM! Osa kasvuworkshopeista pidetään 
Zoomissa arkipäivisin, osa arki-iltaisin tai viikonloppuisin. 

Pääset katsomaan ne tallenteelta, 
mikäli et pääse livenä paikalle.



Kerran kuukaudessa
LÄPIMURTOKLINIKAT, joihin voit
tuoda kysymyksesi ja haasteesi Minnan
sparrattaviksi

Kaksi kertaa kuukaudessa oma
PIENRYHMÄ-MASTERMINDISI, jossa
kokoonnut oman pienryhmäsi kanssa
seuraamaan ja sparraamaan
edistymistäsi liiketoiminnassasi
mastermind-agendan mukaan

2 - Sparraus 
ja tuki
Saat valmentajan ja ryhmän
jatkuvaa sparrausta ja tukea, jotta
selvität esteet matkan varrella
etkä jää jumiin

Läpimurtoklinikat pidetään Zoomissa arki-iltaisin. 
Pääset katsomaan ne tallenteelta, 

mikäli et pääse livenä paikalle.
Pienryhmäkokoontumiset sovit oman pienryhmäsi kesken.



Suljettu VIRTUAALINEN YHTEISÖ,
jossa voit jakaa onnistumisiasi ja
vinkkejä sekä saada tukea muilta
ryhmän jäseniltä.
Valmennusyhteisöistämme on syntynyt
paitsi asiakassuhteita, myös uusia
yritysideoita ja yhtiökumppanuuksia!

3 - Yhteisö ja
tilivelvollisuus
Saat ympärillesi energisoivan
yhteisön ja ryhmältä
tilivelvollisuutta matkallesi,
jotta etenet vauhdilla



Unelmabisneshautomo-ohjelman kesto on 
6 kuukautta, ja siihen sisältyy:

 
6 x Kasvuworkshopit  (arvo 5820 € + alv)
 Online-kasvuohjelma  (arvo 790 € + alv)

6 x Läpimurtoklinikat  (arvo 1182 € + alv)

+ Pienryhmä-mastermindit
+ Suljettu ryhmä

(arvo mittaamaton)
 

Arvo yhteensä 7 792 € + alv
 

Sinun yrityksesi investointi: 
2970 € sis. alv

(maksu 1 erässä) 
tai 6 x 650 € sis. alv 

(maksu 6 erässä, 
yht. 3900€ sis. alv).

Tämän kaiken saat

Ohjelma on tauolla koko
heinäkuun sekä yhden

kuukauden joulu-
tammikuun vaihteessa.

Taukoa ei lasketa
mukaan 6 kuukauteen,

jonka olet mukana
ohjelmassa

 
Hinta on voimassa
15.9.2022 saakka.



Kuka Minna?
Naisten ja yrittäjien

vaurastuttaja, yrittäjä, sijoittaja
 

Kauppatieteiden maisteri
Varallisuusvalmentaja®

MB elämäntaidon valmentaja®
MB Master Coach

NLP Practitioner® 
 + lukuisia muita koulutuksia

 

Kokenut liiketoiminnan
kehittäjä 

Konsultoinut Suomen
tunnetuimpia ja 

arvostetuimpia brändejä 
mm. markkinoinnista ja 
brändin kehittämisestä

Pk-yritysten advisor 
 
 

Lue minusta lisää:
 

https://www.linkedin.com/
in/minnanikula/

https://www.linkedin.com/in/minnanikula/
https://www.linkedin.com/in/minnanikula/


BEEN THERE, DONE THAT

Tiedän, mitä sivutoimisen yrityksen
rakentaminen ja palkkatyöstä
irrottautuminen vaatii, ja olen itse
tehnyt sen menestyksekkäästi

KOKENUT LIIKETOIMINNAN
KONSULTTI JA NEUVONANTAJA

Olen konsultoinut vuosikymmenen
ajan Suomen johtavia brändejä ja
viimeiset 2 vuotta muita pk-yrittäjiä

VAHVA OSAAMINEN SEKÄ
KÄYTÄNNÖSTÄ ETTÄ TEORIASTA

Oman yrityksen johtamisen lisäksi
valmentaudun jatkuvasti
huippuvalmentajien opeissa (mm.
Tony Robbins, T. Harv Eker,
Fabienne Fredrickson, Jesse Eker)

Miksi rakentaisit
liiketoimintaasi juuri
minun kanssani?
(Because you're worth it!)  



innostava ja asiantunteva Minna
viikottaiset teemavideot, jotka pureskelevat vaikeita
asioita sopiviksi, tehtävissä oleviksi palasiksi
erinomaiset työkirjat ja harjoitukset
Minnan ja koko kurssiryhmän tuki matkan varrella

erittäin hyhmäisenä alkanut ideani omasta sivutyöstä
on selkeytynyt oman näköiseksi missioksi
opin hurjasti markkinoinnista ja asiakasnäkökulman
huomioimisesta yrityksen toiminnassa
mulla on selkeä pläni ja tunne siitä, että tiedän, mitä
teen
avasin useamman henkisen lukon ja esteen pääni sisällä
(tyyliin myyminen on tyrkkyä)

Olen ollut kesäkuun ajan Minnan Tehostartti
unelmabisnekseen -verkkokurssilla, ja voin lämpimästi
suositella sitä kaikille, jotka miettivät oman sivuduunin
starttaamista.
Kurssin parhaat puolet:

Mitä opin kurssilla / mitä jäi käteen:

- Asiantuntijapalveluita tarjoava sivutoiminen yrittäjä

Minusta sanottua

Ihan huippusuositus tälle Minnan napakalle, hyvin
jäsennellylle ja kannustavalle koulutukselle! 

Minnan kannustus ja hyvät selkeät ohjeet auttoivat
jaksamaan, kun omaa pää tilttasi. Lisäksi muiden

ryhmäläisten kommentit ja tuki ovat olleet ensiarvoisen
tärkeää.

- Fysioterapeutti Ilona Kauppinen

Osallistuin yrittäjäurani alussa Minnan yrittäjille
suunnattuun mastermind-ryhmävalmennukseen. Minnan
valmennus oli minulle erittäin hyödyllinen liiketoiminnan
tavoitteiden selkiyttämiseksi ja menestykseen tarvittavan
kasvumindsetin rakentamiseksi. Minnan neuvoilla ja tuella
saavutin tavoitteeni nopeammin, kuin olisi koskaan ollut
mahdollista ilman häntä. Suosittelen lämpimästi Minnaa
valmennuksen ja inspiraation hakemiseen liiketoimintaan!
- Henkilöstötutkimusten suunnannäyttäjä ja toimitusjohtaja
Annarita Koli, Promenade Insight Oy



Oletko sinä valmis
yrittäjyyteen?
Minä ja tiimini olemme valmiina
auttamaan sinua pääsemään
tavoitteisiisi. Ilmoittaudu mukaan
tai kysy lisää:
asiakaspalvelu@vaurasnainen.fi


