Haluatko viedä oman talousosaamisesi uudelle
tasolle ja auttaa muitakin vaurastumaan?

Tule mukaan
Varallisuusvalmentaja®koulutukseen!

Kiinnostus henkilökohtaista taloudenhallintaa ja sijoittamista kohtaan on huikeassa kasvussa.
Levittääkseen vaurastumista edistävää tietoa Varallisuusakatemia aloitti muutama vuosi
sitten ensimmäisenä Suomessa taloudenhallintaan ja vaurastumiseen erikoistuneiden
valmentajien kouluttamisen sekä toimii Suomen ainoana auktorisoitujen varallisuusvalmentajien® kouluttajana. Haluatko sinäkin osaksi tätä arvostettujen asiantuntijoiden
joukkoa?
Varallisuusvalmentajana® olet vaurastumisen asiantuntija ja autat ihmisiä kehittämään
omaa henkilökohtaista talouttaan ja saavuttamaan taloudellisia tavoitteitaan. Varallisuusvalmentaja®-koulutuksesta saat sekä varallisuusvalmentajan ammatillisen pätevyyden että
paljon oppeja ja työkaluja oman henkilökohtaisen taloutesi johtamiseen ja vaurastumiseen.
Koulutuksen jälkeen voit toimia varallisuusvalmentajana ohjaten ja valmentaen yksityishenkilöitä, ryhmiä sekä yrittäjiä ja yrityksen henkilöstöä.
Varallisuusvalmentaja®-koulutus sopii sinulle, jos olet kiinnostunut oman talouden
hallinnasta ja vaurastumisesta, noudatat jo hyvän taloudenhallinnan periaatteita omassa
arjessasi ja sinulla on aito halu auttaa muitakin ihmisiä saavuttamaan taloudellisia
tavoitteitaan. Koulutukseen hyväksytyiltä henkilöiltä edellytetään kokemusta sijoittamisesta
sekä sitoutumista aktiiviseen opiskeluun koulutuksen aikana.
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Koulutuksen sisältö
Koulutus sisältää 15 lähiopetuspäivää, webinaareja ja itsenäisesti suoritettavia harjoituksia
lähiopetuspäivien välissä sekä 30 itsenäisesti suoritettavaa harjoitusvalmennustuntia.
Pääkouluttajana toimii Varallisuusakatemian perustaja, varallisuusvalmentaja® Terhi
Majasalmi ja muina kouluttajina varallisuusvalmentajat® Minna Nikula ja Sanna Spårman.
Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavat aihealueet:
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Vaurastumisen psykologia ja rahaidentiteetit: Miten psykologia vaikuttaa ihmisen
kykyyn hallita omaa talouttaan ja vaurastua sekä minkälaisia erilaisia
rahaidentiteettejä ihmisillä on
Oman talouden luvut: Miten hyödynnät oman talouden tuloslaskelmaa ja tasetta
valmennuksessa sekä miten oman talouden tunnuslukuja analysoidaan
Henkilökohtainen taloudenhallinta ja säästäminen: Miten voi luoda itselleen
ylijäämäisen talouden ja tehdä säästämisestä vaivatonta
Tulojen lisääminen: Miten oman osaamisensa voi muuttaa tulovirraksi ja
varallisuuseriksi
Sijoittamisen perusteet: Mitkä ovat menestyksekkään sijoitustoiminnan periaatteet ja
miten vipuja voi hyödyntää saadakseen sijoituksille paremman tuoton
Eri omaisuuslajien perusteet: Mitkä ovat tärkeimmät omaisuuslajit (arvopaperit,
raaka-aineet, asunnot ja kiinteistöt, listaamattomat yritykset) ja mitä niihin
sijoittaessa tulee ottaa huomioon
Yrittäjän ja yrityksen talous: Miten yrityksen tuloslaskelmaa ja tasetta luetaan sekä
mitä yrittäjän tulee ottaa huomioon oman henkilökohtaisen taloutensa hallinnassa
Maailmantalous nyt ja tulevaisuudessa: Miten maailmantalouden kehitys vaikuttaa
henkilökohtaiseen taloudenhallintaan nyt ja tulevaisuudessa
Onnistunut valmennus: Miten luot hyvän vuorovaikutuksen valmennettavan kanssa ja
autat valmennettavaa kohti haluttuja tuloksia
Menestyvä valmentaja: Miten erottaudut valmentajana ja luot menestyksekästä
valmennusliiketoimintaa

Koulutuksen aikataulu ja hinta
Lähiopetuspäivät Helsingissä:
28.-30.9.2018 klo 10-17
12.-14.10.2018 klo 10-17
23.-25.11.2018 klo 10-17

14.-16.12.2018 klo 10-17
11.-13.1.2019 klo 10-17

Koulutuksen hinta on 7440 euroa (sis. alv 24%). HUOM! Jos ilmoittaudut mukaan 15.6.2018
mennessä, saat koulutuksen early bird -hintaan 6 970 euroa (sis. alv 24%).
Ilmoittaudu mukaan 31.8.2018 mennessä tai kysy lisätietoja
asiakaspalvelu@varallisuusakatemia.fi.
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