
Tule mukaan 
Cambridge 
Tiimiin!



ESITYKSEN TARKOITUS:

• Mitä työtä laihdutusvalmennus on?

• Mitä se vaatii (aika, raha, energia)?

• Helppoako (avaimet käteen)?

• Hyödyllistä?

• Referenssit!



Kaksi konseptia

1. Cambridge laihduttajalle 
(laihdutuskonsepti)

2. Cambridge valmentajalle (yrityskonsepti)



Laihdutuksen 
ykkönen

• Tuote kehitetty jo 1954, toimintaa 20 maassa

• Suomessa ohjelmat vuodesta 2004, kotimainen 
osaaminen

• Jatkuva kehitys ketterässä, vakaavaraisessa yrityksessä

• Taustatukena 12 rautaista ammattilaista

• Yli 400 valmentajaa, 135 juuri nyt, tavoite 600



Laihduttajan auttaminen
• Merkityksellistä (tärkeä tehtävä, tarvitsevia paljon)

• Vapaata (yrittämisen paras pointti)

• Tuloksellista (välineet konseptilta)

• Selkeää (ansainta tuotteesta ja ajasta)

• Mukavaa (ihanat asiakkaat)

• Turvallista (valmis konsepti, toimii takuulla)



MISTÄ ASIAKKAITA?

• N. 3 miljoonaa ylipainoista Suomessa

• 70 % ihmisistä haluaisi laihtua 

• 35 000 asiakasta jäsenenä (yht. 52 000)

• Maine loistava: helppo, nopea, edullinen

• Mikä on oma kokemus laihduttajana?



Investointi (A, R, E)

• Ansaintarakenne on selkeä

• Välineet ovat helppokäyttöiset

• Ohjelma on helppo myydä

• Kuluja on vähän

• Riskitön lähtö yrittäjyyteen



Ansainta alkaa 
välittömästi
Tuote Aleprosentti Käyntimaksu Yhteensä

69,- 12,5 % 10,- 15,62

69,- 15,0 % 15,- 21,17

69,- 33,0 % 20,- 36,10

(asiakas ostaa tuotteen ja palvelun joka käynnillä)



Riskitön alku yrittämiselle

• Alussa asiakkaat tilaavat tuotteet 
nettikaupasta
eli ei omaa varastoa, toimitilaa eikä riskiä 

• Provisio maksetaan tilillesi

• Jatkossa ehkä oma varasto ja kauppa

• Koulutuksen 1. päivä takaisin jo 1. kk aikana



Porrastettu koulutus

*

*

*

*





Koulutus
1 päivä = NEUVOJA (Hinta: 246,76 sis. alv 24 %)

+3 päivää = OHJAAJA (Hinta: 1238,76 sis. alv 24 %)

Päivät 2 ja 3: noin kuukausi ensimmäisen päivän jälkeen

Päivä 4: n. kuukausi kolmannen päivän jälkeen

+4 päivää= VALMENTAJA (Hinta: 2207,20 sis. alv 24 %)

Päivät 5 ja 6: noin kuukausi neljännen päivän jälkeen
Päivät 7 ja 8: noin kuukausi kuudennen päivän jälkeen.

+3 vuotta = EXPERT (14 päivää edellisten lisäksi)

+2 vuotta = MASTER (10 päivää edellisten lisäksi)



Mitä seuraavaksi?

• Tee päätös. Sano ”kyllä” mahdollisuudelle.

• Ilmoittaudu nyt heti.

• Hanki Y-tunnus tai ota apu meiltä.

• Aloita! Innostut takuulla tekemisestä.



Uskomme sinuun

• Sinä olet juuri hyvä tähän työhön!

• Me hoidamme sinulle kaiken tarvittavan.

• Varmuus kasvaa vain tekemällä eli kokemuksesta.

• Saat olla sinä vaikka konsepti onkin turvanasi.



Mitä sanot? 
Ryhdytäänkö hommiin?


