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Yleiset asiat 

1. Sopimus tehdään Cambridge Ohjelman (CO) ja Val-
mentajan (Sinun) välille. 

2. Valmentaja ei ole töissä CO:lla, vaan saa hallita sekä 
tulotasoaan että ajankäyttöään vapaasti. 

3. Sopimuksessa määritellään CO:n jakamatonta koko-
naisuutta. Tähän jakamattomaan kokonaisuuteen kuuluu 
Cambridge Organisaatio, Valmentaja, Laihduttaja sekä 
ohjelmat sekä laihduttajille että valmentajille (yrittäjille). 
Jakamaton kokonaisuus viitta myös siihen, ettei esim. 
ateriankorvikkeitamme myydä laihdutustarkoituksiin il-
man valmennusta, jossa toteutetaan CO:n määrittelemiä 
ohjelmia. 

4. CO sitoutuu myymään palvelukokonaisuutta laihdutta-
jalle ainoastaan valmentajien välityksellä, ei esim. vähit-
täiskaupassa, apteekissa tai luontaistuotekaupassa. 

5. Sopimuksessa CO antaa valmentajalle oikeudet toimia 
Valmentajana annettujen ohjeiden mukaisesti. Sopimus 
määrittelee molempien osapuolten toiminnan tarkasti. 

6. CO määrittelee toimintaperiaatteet ja ehdot, jota val-
mentajan tulee noudattaa. Tällaiset ehdot koskevat laih-
dutusohjelmien sisältöä (eli ravitsemusopetusta, valmen-
nuksen muuta sisältöä, esim. ajankäyttöä, metodiikkaa 
ja työvälineitä, joita käytetään), tuotemyyntiä, toimitilaa, 
markkinointia, ryhmäkokoja, viestintää, myyntikäytäntöä 
jne. 

7. Valmentaja saa määritellä hinnat sekä tuotteelle että 
tarjoamalleen valmennukselle. 

8. Valmentaja ei saa yksinoikeutta toimia alueellaan. 

9. Kouluttautuminen on pakollista, muuten Valmentaja 
ei tunne brändikäytäntöä. Vähintään kerran vuodessa 
koulutuksessa käyvät valmentajat menestyvät hyvin. Kou-
lutuksessa saa tiedon ja varmuuden lisäksi intoa ja koke-
muksia, businessvalmennusta ja ideoita. 

10. Valmentaja velvoitetaan tilaamaan 1500,-/kk (keskiar-
vo).

11. CO sitoutuu tuomaan tuotteet, tuottamaan valmen-
nuksen sisällön, koulutukset, brändin yms. korvausta vas-
taan sekä seuraa alan kehitystä ja lainsäädäntöä. 

12. Valmentaja sitoutuu käyttämään asiakasrekisteriä, 
s-postia ja muita CO:n tuottamia työvälineitä työssään. 
CO tuottaa nämä tarvittavat työvälineet korvausta vas-
taan sekä huo-lehtii niiden toiminnasta ja kehityksestä. 
Valmentajan BMI tulee olla alle 25. 

13. Sopimuksen irtisanomiseen ei tarvita kummankaan 
osapuolen puolesta erityistä syytä. Irtisanomisaika on 2 
viikkoa. Cambridge Ohjelma perustuu haluun, ei pak-
koon. 

14. Kilpailukielto ja tietosuoja koskevat myös irtisanomi-
sen jälkeistä aikaa yhteensä 3 vuotta irtisanomispäivästä. 

Viestintään ja markkinointiin liittyvät asiat

1. Valmentaja ei voi tuottaa mitään omaa materiaalia. 
Kaikki kopiointi on kiellettyä. CO:n valmennuksessa käy-
tetään ainoastaan CO:n tuottamaa printtimateriaalia. 

2. Mainokset, PR, artikkelit, ikkuna- ja autoteippaukset 
ym. vastaavat tulee tuottaa tai vähintään tarkistaa ja hy-
väksyttää CO:lla etukäteen. 

3. Massapostitukset ovat kiellettyjä valmentajan toimesta. 

4. Omia, CO:ta markkinoivia nettisivuja ei saa perustaa. 

5. Valmentajan tulee pyydettäessä palauttaa CO:n pyytä-
mät raportit (myynti, asiakasmäärä, markkinointi jne). 

6. Yleisölle suunnattu markkinointi (messut, infot yms.) 
tehdään CO:n toimesta. Laihduttajalle suunnatut tutus-
tumistilaisuudet/avoimet ovet suositellaan pidettäväksi 
valmentajan omissa toimitiloissa.



Tuotteeseen liittyvät asiat

1. Vain CO:lla on oikeus markkinoida tuotteita juridisille 
henkilöille (yrityksille, seuroille, sponsoritoimintaan, lisä-
ravinteeksi kuntosaleille ja muille tahoille, joissa laihdu-
tus on tai ei ole ateriankorvikkeiden nauttimisen syy. 

2. Valmentaja saa myydä tuotteita ja palvelua ainoastaan 
yksityishenkilöille. Tuote ei ole jälleenmyyntiin. 

3. Valmentaja sitoutuu tuotemyynnin ehtoihin: tuotetta 
saa myydä laihdutustuloksia toivovalle henkilölle mak-
simissaan kolmen viikon käyttöä varten kerrallaan. Laih-
dutusta toivova asiakas käy aina myös valmennuksessa. 
Muissa tapauksissa tuotemyyntiä ei rajoiteta eikä valmen-
nusta tarvita. 

4. Valmentaja ei saa toimittaa tuotteita tai muita materiaa-
leja postitse eikä niitä saa myydä nettikaupassa. 

5. Muita tuotteita ei saa olla CO:n tuotteiden kanssa sa-
massa tilassa. Erityistapauksista sovittava erikseen CO:n 
kanssa etukäteen kirjallisesti. 

6. Valmentajalla tulee olla riittävä varasto (tuotteita ei tila-
ta vasta laihduttajan tilauksen tultua, vaan niitä tulee olla 
hyllyssä). 

Valmennukseen liittyvät asiat 

1. Valmentaja sitoutuu opettamaan taso-ohjelmassa käy-
tettyä ja valtion ravitsemussuositusten mukaista ruoka-
opetusta. 

2. Valmentaja saa itse arvioida ja suositella laihduttajal-
leen parhaaksi katsomaansa laihdutusohjelman ja tasot 
kuitenkin siten, että kaikki pistettävää lääkettä käyttävät 
laihduttajat noudattavat alimmillaan tasoa 3. 

3. Toimitila ei voi olla kodin yhteydessä siten, että sillä on 
sama sisäänkäynti kuin kodilla. Toimitila on mieluiten lii-
ketilaksi määritelty, asianmukainen tila. 

4. Jos yhdistät Cambridge Valmennuksen ja muun toi-
minnan samaan liiketilaan, tulee siitä sopia erikseen ja 
etukäteen CO:n kanssa. 

5. Silloin, kun CO antaa valmentajalle tuotteita alennet-
tuun hintaa, tulee vastaava alennusprosentti siirtyä myös 
laihduttajille. Kampanjoista ilmoitetaan valmentajille en-
nen kuin sama tieto menee laihduttajille. 

6. Kun valmentaja miettii minkä tahansa muutoksen teke-
mistä toiminnassaan, tulee hänen keskustella suunnitel-
mistaan ensin CO:n kanssa. 

CO:lla on yhtä toimiva avaimet käteen -ratkaisu valmen-
tajana yrittämiseen kuin sillä on laihduttamiseen. Nou-
dattamalla sopimuksessa olevia ohjeita ja koulutuksessa 
olevaa tietoa, tulet onnistumaan nopeasti ja pysyvästi.




