Yrittäjän jäsenyys Rakkaudentähdessä:
Rakkaudentähdessä on mahdollista yhdistyä voimalliseen valoverkkoon yrittäjänä
ja saada huikeaa näkyvyyttä omalle toiminnalle. Ideamme on tukea kaikkia yrityksiä
erittäin edullisesti. Esittelen tässä vaihtoehdot, miten voi tulla mukaan ja lopuksi
muutamia ideoita, kuinka toimintaa voi laittaa kauttamme näkyville.

1. Nopea Mainospaikka uutiskirjeessä:
Yhden mainospaikan hinta on 80 euroa. Tähän saa laittaa kuvamainoksen, linkin
omalle kotisivulle ja maksimissaan 5-8 lauseella mainostaa omaa toimintaa.
Toistoalennus on -20%
2. Yhteistyöllä Ilmainen näkyvyys uutiskirjeessä:
Ilmaiseksi voit tuottaa meille omaa materiaalia. Tässä yhteydessä saa näkyä oman
yrityksen nettisivu ja nimi. Omasta toiminnasta saa kertoa yhdellä noin 8 lauseen
kappaleella, mutta muuten ilmainen tuotos pitäisi olla asiakkaille suunnattu
hyödyllinen veloitukseton palvelu. Esimerkiksi kanavointi tai vaikka jokin lyhyt
opetusvideo.

3. Tukipaketti Henkireikä- hulinat:
Järjestämme Henkireikä -foorumihulinoita noin kerran kuukaudessa. Tähän voi tulla
mukaan 30 euron kertamaksulla, jolloin voit tuottaa oman asiakkaille ilmaisen
palvelun ja siinä yhteydessä sitten laittaa kuvamainoksen, tarjouksen, linkin omille
kotisivuille. Voit kerätä asiakkaita esimerkiksi omalle YouTube kanavalle jne.
Henkireikä -hulinapäivänä mainoksesi saa näkyvyyttä 3 uutiskirjeessä sekä
foorumillamme ja Rakkaudentähden verkkosivulla hulinapäivästä kirjoitetussa
blogitekstissä.
Henkireikä- hulinapäivään voi halutessaan tuottaa ilmaista materiaalia ilman
mainostamista, jolloin yrittäjän ei tarvi maksaa osallistumisesta. Periaate on, että
jos ei tule itselle mahdollista tuloa, ei tarvi maksaa.
Rakkaudentähden yrittäjäjäsenyys:
Maksamalla yrittäjäjäsenyyden 199 eur vuodeksi kerrallaan pääset mukaan
mainostamaan omia tuotteita ja toimintaa kaikkiin Henkireikä- hulinapäiviin. Mikäli
jossakin kuussa ei ole hulinapäivää, saat kuitenkin laittaa kuvamainoksen
uutiskirjeeseemma samoilla ehdoilla, mitä normaalisti maksaa yksi mainospaikka
uutiskirjeessä. Saat lisäksi linkin Rakkaudentähden verkkosivulle
Yhteistyökumppaneiden linkkilistaamme.
Jatkuva yhteistyösopimus provisiomyyntiin
Tuotteen perustamismaksu nettikauppaamme on 30 eur/tuote. Tällä maksulla
laitamme verkkokaupan valmiiksi kuvineen, teksteineen ja suunnittelemme, miten
tilauksista ohjataan sinulle tieto perille. Perimme 22% provision nettisivujemme
kautta myydyistä tuotteista. Sinulla tulee olla oma y-tunnus, jolla voit laskuttaa.
Tuotteissa on mukana arvonlisävero kyseisen palvelun todellisen verokannan
mukaan. Esim. palvelut 24% ja E-kirjat 10%. Jos yrityksesi ei ole alvillinen,
suosittelemme mieluummin yrittäjäjäsenyyttä ja tilausten keräämistä oman
nettisivun tai sähköpostin kautta.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että laitamme tuotteesi verkkokauppaan esille.
Jos tuote on sähköinen valmis paketti, voimme toimittaa sen asiakkaalle puolestasi.
Palvelut ja fyysiset tavarat jäävät aina yrittäjälle itselleen lähetettäväksi.
Rakkaudentähdessä ei ole postituspalvelua ainakaan vielä. Lähetämme sinulle
tiedon jokaisesta uudesta tilauksesta ja voit laskuttaa meiltä joko viikottain tai
kuukausittain oman palkkiosi vähentäen siitä 22% provision, joka jää
Rakkaudentähdelle.
Otamme joukkoon esimerkiksi osaavia näkijöitä, meedioita ja parantajia tekemään
omaa työtään kauttamme. Testaamme ensin itse palvelun ja tutustumme yrittäjään
ennenkuin päätämme yhteistyöstä. Jos siis saat hyväksytysti tuotteesi
kauppaamme, se on aiakkaille myös viesti, että osaamisesi on testattu!

Provisioiden viikottainen laskutuspäivä on Sunnuntai. Prosiviot maksetaan viikottain
keskiviikkona yrittäjälle. Jos laskutat kuukausittain, maksupäivä on aina seuraavan
kuukauden 10. päivä.
Miten voisin mainostaa?
Ideoita, minkälaista sisältöä voit tuottaa Rakkaudentähteen. Annamme mielellään
lisää neuvoja, miten nämä voisi toteuttaa. Mikäli haluat, voimme suunnitella myös
kuvamainoksen puolestasi edulliseen hintaan. Kuva jää Sinulle itselle myöhempään
käyttöön.
1. Joku hyvä tarjous omasta tuotteesta hulinapäivien ajalle. (yleensä 4 päivää
voimassa) Kuvamainos, jossa on mukana tekstiä noin 5-8 lausetta sekä oma linkki
kauppaan, lomakkeeseen tai sähköpostiin, mistä asiakas voi tuotteen tilata.
Rakkaudentähti ei välitä maksuja.
2. Voit pitää omaa näkijälinjaa auki päivän ajan.
3. Voit tehdä lyhyitä maksullisia näytehoitoja kaukona. Ota tilaukset vastaan
esimerkiksi tekstiviestillä.
4. Voit esitellä omaa luovaa tuotetta eritavoin. Tarjota pieniä makupaloja asiakkaille.
Esim kirjailija voi lukea omasta kirjasta pätkiä Youtube videolla, omasta musiikista
voi laittaa pienen näytteen jne.
5. Jos sinulla on aiempia webinaareja tai nettikursseja niitä voi markkinoida
alennuksella tai tarjota ilmaiseksi
6. Omiin tarjouksiin voi lisätä kaupan päälle jotakin ainutlaatuista
7. Voit tulla foorumille keskustelemaan päivän mittaa.
8. Voit perustaa oman ketjun foorumille Henkireikä osastoon ja vastata omille
asiakkaille
9. Voit järjestää ilmaista arvontaa ja saada itselle asiakkaita uutiskirjeesi tilaajaksi
10. Oma nettisivu näkyville.
11. Voit tehdä luentoja, webinaareja, meditaatioita tai hoitovideoita YouTubeen joko
omalle kanavalle tai lähettää videon julkaistavaksi Rakkaudentähden kanavalla.
12. Voit laittaa uutiskirjeseen ladattavaksi oman PDF pakettisi tai esitellä omaa
henkistä taidetta vaikka videolla, jossa on kaunis musiikki taustalla ja sinun tauluja
tai tuotoksia kuvina näkyvillä.
13. Voit myös tehdä videon omasta toiminnastasi ja esitellä suoraan oman yrityksen
hulinoissa.

14. Voit järjestää Henkireikä- foorumille päivän mittaisen workshopin aloittamalla
oman ketjun ja innostamalla ihmiset keskustelemaan tai tekemään yhdessä tässä
ketjussa jokin kivan jutun.
Minkälaisia ilmaisia palveluja voisin tuottaa?
Yllä mainitut webinaarit, kanavoinnit, näytehoidot, tulkinnat, PDF paketit, parantavat
kuvat, musiikkiesitykset, lyhyet opetustuokiot ja workshopit saa laittaa ilmaiseksi
uutiskirjeisiin näkyville, mikäli niissä ei ole mainontaa ja niiden yhteydessä ei myydä
tuotetta. Oman nettisivun ja yrityksen nimi ja linkki saa olla näkyvillä.
Vapaaehtoisesta ilmaiseksi tehtävästä auttamistyöstä saa aina laittaa ilmaisen
kuvamainoksen tai kirjallisen mainoksen uutiskirjeeseen ja foorumille.
Tarvitko apua suunnitelussa?
Voimme valmistaa sinulle pyynnöstä ammattimaisen mainoskuvan. Tarvittaessa voit
lähettää meille mp3 äänitteen, johon sitten liitetään mainoskuvasi ja tehdään video
YouTube Rakkaudentähden kanavalle. Voimme myös huolitella valmiin tekstin PDF
tuotteeksi esimerkiksi sopivalla värillisellä taustakuvalla ja viimeistellyllä ulkoasulla.
Lisäksi meiltä voi tilata asiakkaalle valmistettua taustamusiikkia omaa videota
varten. Näistä palveluista perimme erillisen hinnan sopimuksen mukaisesti riippuen
hieman, kuinka vaativan työn toivot meidän tekevän. Kuvat, musiikit ja videot jäävät
vapaaseen käyttöösi myöhemmin. Suunnittelussa ja toteutuksessa auttaa poikani
Jimi Kirkinen.
Mistä tällainen palvelu tilataan?
https://rakkaudentahti.activehosted.com/f/21
Saako jäsenyyden maksaa osissa?
30 euron maksun voi maksaa kahdessa erässä 17 eur/erä
80 euron maksun voi maksaa 4 erässä 22 eur/erä
199 euron maksun voi maksaa 10 erässä 21,90 eur/erä
Kuinka saamme tämän toimimaan?
On tärkeää, että kaikki osallistujat jakavat tietoa tapahtumista ja toiminnasta
eteenpäin omien kanavien, postituslistojen, facebookin tai videoiden kautta. Mitä
enemmän rummutamme viestiä yhdessä eteenpäin, sen enemmän päivä kannattaa
meitä kaikkia!
Kiitos kiitos kiitos!

