
HINNASTO 1.1.2021, alv 0% Koulutuksen osallistujat 

LUENTO, sis. nauhoituksen (1-2h) alle 20 20-50 yli 50

○ Esiintyminen / vuorovaikutus 1 890 €  2 210 € 3 120 €

VALMENNUS sis. valmennusaineiston  (3-4h) alle 20 20-50 yli 50
○ esiintyminen 2 180 € 2 470 € 3 470 €
○ vuorovaikutus 2 180 € 2 470 € 3 470 €

 
3 x PUOLEN PÄIVÄN VALMENNUS (3,5 - 4h) 2-10 11-15 16 - 30

○ esiintyminen 3 x 1 980 € 2 160 € ---
○ vuorovaikutus 3 x 1 980 € 2 160 € 2 470€

PÄIVÄN VALMENNUS (7h+ tauot) 2-10 11-15 16 - 30
○ esiintyminen 2 470 € 2 780 € ---
○ vuorovaikutus 2 470 € 2 780 € 2 470 €
○ kaksi kouluttajaa 3 120 € 3 570 € 4 120 €

2 PÄIVÄN VALMENNUS 2-10 11-15 16 - 30
○ esiintyminen 3 470 € 3 780 € ---
○ vuorovaikutus 3 470 € 3 780 € 3 980 € 
○ kaksi kouluttajaa --- --- 4 780 €

Koulutus voi sisältää sekä vuorovaikutustaitoja että esiintymistaitoja esim. 1 päivää + 1 päivää.
YKSITYISVALMENNUS (2-3h) 890 €  



Tavoitteemme on ylittää valmennuksilla osallis-
tujien ja asiakkaidemme odotukset. Valmennuk-
semme ei ainoastaan anna valmiuksia työelä-
mään, vaan tavoitteenamme on inspiroida, energi-
soida osallistujia ja kohottaa heidän itsetuntoaan 
tarjoamalla onnistumisen kokemuksia sekä henki-
lökohtaista kehittävää palautetta. 

Perusperiaate kaikissa valmennuksissamme on 
aina sama: tehdään osallistuja- ja tarvelähtöisesti 
intensiivisesti kaikenlaista vaikuttamiseen, viestin-
tään ja esiintymiseen liittyvää käytettävissä olevan 
ajan. Valmennukset sisältävät aina tekemistä ja 
kokemista myönteisesssä ilmapiirissä ja ilon 
kautta! 

Lähes jokaisessa esiintymisvalmennuksessa on 
videoitavia esiintymisharjoituksia yksilöllisellä 
palautteella, erilaisia yksilö- ja pienryhmäharjoi-
tuksia sekä aktiivista keskustelua.

Lupauksemme on toteuttaa valmennukset aina 
ilon kautta, yksilöä kunnioittaen, kohottaen ja silti 
sopivasti ravistellen.

Tarjous hyväksytään sähkö-
postitse. Hintaan lisätään 

alv. 24%. Laskutus sovitusti 
14-30 päivää netto valmen-

nuksen toteuduttua. Sovitun 
valmennuksen siirto 14 päi-

vää aikaisemmin veloitukset-
ta, muussa tapauksessa val-

mennuksesta laskutetaan 
35%. Sovitun valmennuksen 
peruminen 30 päivää aikai-

semmin veloituksetta, jonka 
jälkeen hyväksytystä tarjouk-

sesta laskutetaan 35%. Matka-
kulut veloitetaan toteutuneen 

mukaisesti Verohallinnon vuo-
sittain vahvistamien kilometri-

korvaus- ja päivärahakäytän-
töjen mukaan valmentajien 

kotipaikkakunnalta Tuusulasta 
ja Helsingistä. Majoitus lasku-
tetaan toteutuneen mukaisesti
 jos koulutuspaikka sijaitsee yli 

150 kilometriä Helsingistä. 


