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MYYNNIN MENTAALIVALMENNUSOHJELMA

PALVELUNKUVAUS

• Valmennusohjelma toteutetaan diginä/ 
verkossa ”virusresilientisti” ja ohjelmassa on 
myös kirjallisia väli/kotiharjoituksia.

• Valmennusohjelma sisältää 3 osa-aluetta:
1. Tunnetaidot
2. Vuorovaikutustaidot
3. Läsnäolon taidot (flow-tila)

• Kaikki em. osa-alueet integroidaan myynti- ja 
markkinointiprosessiin: ohjelman tavoite on 
valmentaa osallistujat hyödyntämään 
opittuja taitoja myyntiprosessissaan omaa 
persoonaa tukevalla tavalla. 

• Ohjelma on tarkoitettu max 10:lle henkilölle 
(osallistujien määrä vaikuttaa yksilövalmen-
nuskertoihin)

P A L V E  L U S E T E L I 

MIKSI MYYNNIN MENTAALIVALMENNUSOHJELMA ?

• Myyntiprossissa liikkuu paljon ajatuksia, tunteita ja psykologisia ilmiöitä 
(hylätyksi tuleminen kokemus, häpeä, uskallus, rohkeus, jne.). Tässä 
mentaalivalmennuksessa kehitetään tunnetaitoja ja niiden avulla parannetaan 
myyntisuorituksia, resilienssiä vastoinkäymisissä ja omaa henkistä hyvinvointia 
(työ- vs muu aika).  Ohjelma auttaa löytämään itselle soveltuvan tavan myydä.

• Valmennusohjelmassa opetellaan NVC:tä: tarvelähtöinen ja rakentava vuoro-
vaikutus on myyntiä ja omaa hyvinvointia edistävä taito.

• Myyntiprosessissa, aivan kuten urheilusuorituksessakin, on osattava olla läsnä 
tässä hetkessä. Jos ajatukset jumittavat menneessä tai stressaavat tulevassa, 
myyntisuoritus jää puolitiehen. Tämä valmennusohjelma kehittää kykyä olla 
läsnä ja fokusoitua oleelliseen.

Myyminen vaatii hen-
kiseltä kapasiteetilta 
paljon ja se on verrat-
tavissa huippu-urheili-
jan suoritukseen. Myyn-
tituloksia voidaan pa-
rantaa tunne- ja 
vuorovaikutustaitoja 
sekä läsnäolon kykyä 
kehittämällä. On tär-
keää löytää omaa per-
soonaa tukeva autent-
tinen myyntityyli.
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MYYNNIN JA MARKKINOINNIN TUNNE- JA VUOROVAIKUTUSVALMENNUS ETÄNÄ

• Tarkoitettu max 10:lle henkilölle (esim. myyjälle/markkinoijalle); mitä vähemmän 
valmennukseen osallistuu, sitä enemmän kukin osallistuja saa yksilövalmennuskertoja 
– ks. seuraava sivu

• Valmennusohjelman tavoitteet:
• Parempi läsnäolon kyky ja sitä kautta parempi työn (myynnin/markkinoinnin) 

tuottavuus
• Parempi tunneäly ja tunnetaidot
• Paremmat vuorovaikutustaidot
• Parempi henkinen hyvinvointi – katso myös MindFaculty:n EAP-

yksilövalmennuksen palvelukuvaus
• Valmennusohjelman rakenne:

• Alkuhaastattelut: 60min/osallistuja
• Ryhmävalmennuskerrat: 4 x 4h

1. Tietoisuus- ja tunnetaidot myyntiprosessissa
2. Motivaatio, tarpeet, arvot ja itsensä johtaminen 
3. Rakentava vuorovaikutus (NVC) myyntiprosessissa
4. Autenttinen myyntityyli

• Yksilövalmennukset (”poolissa” on käytettävissä 45 x 45min sessiota); jos vain 
yksi henkilö osallistuu, hän saa 45 yksilövalmennuskertaa, jos 3 osallistuu, kukin 
saa 15 kertaa, jne.

• Koti/välivalmennustehtävät
• Loppuyhteenveto + palautteet

• Valmennusohjelma suoritetaan 100% etänä/diginä: joko Teams- tai Zoom-alustalla. 
Kotitehtävät ja raportointi lähetetään sähköpostilla.

• Palvelukokonaisuuden hinta on palvelusetelin mukainen 5 000 EUR + ALV.

KÄYTÄNNÖN MYYNTI- JA MARKKINOINTITOIMENPIDE
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3:LLE HENKILÖLLE TEHTÄVÄ VALMENNUSOHJELMA

• Jokainen valmennukseen osallistuva yksilö saa 15 x 45min yksilövalmennuskertaa

2 ESIMERKKIÄ VALMENNUSOHJELMASTA: TOINEN 3:LLE HEN-
KILÖLLE JA TOINEN 9:LLE HENKILÖLLE (VRT. YKSILÖVALMEN-
NUSMÄÄRÄT)

9:LLE HENKILÖLLE TEHTÄVÄ VALMENNUSOHJELMA

• Jokainen valmennukseen osallistuva yksilö saa 9 x 45min yksilövalmennuskertaa
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TIETOA PALVELUNTARJOAJASTA

MINDFACULTY OY:SSA YHDISTYVÄT LAAJA JA MONIPUOLINEN KOKEMUS 
HYVINVOINTI-, VALMENNUS- JA TERAPIAKENTÄSTÄ, NIIN JULKISELLA KUIN 
YKSITYISELLÄKIN SEKTORILLA.

• Perustettu 2019, perustajaosakkaina Ruusa
ja Aku Hentilä

• Toimisto sekä terapia- ja valmennustilat 
sijaitsevat Helsingin Etu-Töölössä: 4 yksilö-
ja ryhmätilaa; teemme myös etä/digi-
valmennusta/terapiaa

• Toimitiloissa toimii lähes 30 psykologian 
alan ammattilaista itsenäisinä yrittäjinä

• Isommissa toimeksiannoissa MindFaculty
Oy toimii aina pääjärjestäjänä ja 
koordinaattorina sekä solmii mahdolliset 
alihankintasopimukset verkoston yrittäjien 
kanssa

• MindFaculty Oy:llä on Luotettava kump-
pani –sertifikaatti sekä kaikki tarvittavat 
vastuuvakuutukset

MINDFACULTY OY:N KETTERÄ TOIMINTATAPA TOIMEKSIANNOISSA

VERKOSTO

• Yli 15:llä terapeutilla/val-
mentajalla/työnohjaajalla 
on vähintään 4 vuoden 
psykologinen pohja-
koulutus; kokemusta mm. 
kriisit, konfliktit, huippu-
urheilu (NHL, SM-liiga)

TYÖRYHMÄ

• Joka projektiin valitaan 
taustoiltaan  sopivin työ-, 
sparraus- ja suunnittelu-
työryhmä

• Roolitusten jako

EKSPERTTI

• Projektiin valitaan 
sopivimmat tekijät 
(terapeutti, valmentaja, 
työnohjaaja, jne.)



AKU HENTILÄ
VALMENNUKSEN VETÄJÄ

KOKEMUSASIANTUNTIJUUS

• Lähes 20:n vuoden kokemus 
finanssialalta ja 10 vuoden 
yhteenlaskettu kokemus 
suurasiakasmyynnistä (B2B), 
kuluttajamyynnistä (B2C), 
ratkaisumyynnistä ja digi-
myynnistä.

• Kokemus kansainvälisestä
suurasiakasmyynnistä: olen 
rakentanut useita asiakkuuksia
nollasta tärkeimmäksi 
vastapuoleksi Nordeassa 
(maailman isoimpia yrityksiä, 
sijoittajia, keskuspankkeja)

• Uudelleenkouluttautunut 
terapeutiksi, mentaalivalmen-
tajaksi ja sparraajaksi; 
kehittänyt mm. oman EAP-
valmennusohjelman yrityksille

YHTEYSTIEDOT

+ 358 50 584 4099
aku@mindfaculty.fi

MindFaculty Oy
Temppelikatu 14 a 2

00100 HELSINKI

T Y Ö K O K E M U S

O P I N N O T

• Yksilö- ja pariterapeutti, 
Väestöliitto, 2/2020-

• Työyhteisövalmentaja, perus-
tajaosakas, MindFaculty Oy, 
5/2019-

• Lukuisia eri johtajapositioita, 
Nordea, 2003-2019, mm.:

• Valtiotieteiden maisteri,  1996-
2001

• Ihminen tavattavissa –terapeutti, 
120op, 2015-2019

M U U T A

• Luennointikokemusta mm. 
EKP:ssa, Finlandia-talossa, 
Aleksanteri-salissa, jne.

• LinkedIn: 
www.linkedin.com/in/akuhentila/
www.linkedin.com/company/mindfaculty
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http://www.linkedin.com/in/akuhentila/
https://www.linkedin.com/company/mindfaculty/%3FviewAsMember=true
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