
Huippumyynnin 
kehonkieli 
Kehonkielen,	mikroilmeiden,	-ilmaisujen	ja	-eleiden	
tunnistaminen	ja	hyödyntäminen	menestyksellises7	myynnissä	

Kehonkieli	on	yksi	tärkeimmistä	vies7ntätavoistamme.	Se,	jota	me	joskus	

pidämme	itsestäänselvyytenä.	Usein	emme	tunnista	hiljaisia	viestejä,	joita	

lähetämme	ja	hienoja	ohuita	signaaleja,	joita	saamme.	Kun	ymmärrät	

sanatonta	vies7ntää,	voit	vaiku>aa	myös	toisiin	ei-sanallises7		ja	myös	lukea	

heidän	kehonkieltään.	
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Koko	päivän	käytännön	interak7ivinen	työpaja	
Kehonkieli	on	yksi	tärkeimmistä	vies7ntätavoistamme.	Se,	jota	me	joskus	pidämme	

itsestäänselvyytenä.	Usein	emme	tunnista	hiljaisia	viestejä,	joita	lähetämme	ja	hienoja	

ohuita	signaaleja,	joita	saamme.	Kun	ymmärrät	sanatonta	vies7ntää,	voit	vaiku>aa	myös	

toisiin	ei-sanallises7	-	ja	myös	lukea	heidän	kehonkieltään.			

Tämä	on	erityisen	tärkeää	myynnissä	ja	neuvo2eluissa.	Kun	6edät,	mitä	asiakkaat	

aja2elevat	ja	tuntevat	niin	se	antaa	sinulle	suurta	etua.	Esimerkiksi	ovatko	he	tosissaan	kun	

sanovat,	e2eivät	he	nosta	tarjoustaan?				

Tämä	vilkas,	vuorovaiku2einen	ja	eri2äin	käytäntöä	harjoi2ava	työpaja	lisää	huoma2avas6	

osallistujan	6etoisuu2a	koskien	omaa	ja	toisten	ihmisten	kehonkieltä.	Se	jä2ää	vinkkejä,	

tak6ikoita	ja	tekniikoita,	jotka	hyödyntävät	eniten	tätä	kiehtovaa,	voimakasta	ja	

vakuu2avaa	myyn6-	ja	neuvo2elupsykologiaa.	

Oppimistavoi>eet		

Työpajan	loppuun	mennessä	osallistujat:		

•	Tunnistavat,	kuinka	kriiCsen	tärkeää	on	keski2yä	kehonkieleen	myyn6neuvo2elujen	

aikana		

•	Osaavat	lukea	vastapuolensa	mitä	hän	"kertoo"	-	heidän	hienovaraisia	ja	ei	niin	

hienovaraisia	signaaleja	

	•	Arvostavat,	miten	mikroilmaisut	ilmaisevat	henkilön	todelliset	ajatukset,	tunteet	ja	

mielialat		

•	Ymmärtävät,	kuinka	muiden	tarkkaileminen	voi	paljastaa	miten	he	aja2elevat	/	tuntevat		

•	Osaavat	rakentaa	luo2amusta	ei-verbaalises6	hienovaraisten	sovitus-	ja	

peilaustekniikoiden	avulla		

•	Osaavat	ohjata	omaa	kehonkieltään	ja	ilmeitään,	jo2a	he	eivät	antaisi	ilmi	aikomuksiaan		

•	Oppivat	käy2ämään	"Power	Tells"	–tekniikkaa,	kommunikoin6a,	ilmoi2amaan	

hallitsevuudesta	ja	luo2amuksesta	neuvo2eluihin	

•	Oppivat	ja	osaavat	tekniikoita,	joita	voi	väli2ömäs6	soveltaa	omaan	käytökseen	ja	näin	ne	

vievät	menestykseen	myyn6neuvo2eluissa	

Veli Inget, KM
Huippumyyntivalmentaja
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VALMENNUKSEN OHJELMA	
   

8.30      Aamukahvit	

9.00      Aloitus: Tervetuloa, agenda, esittelyt, ohjelma ja tavoitteet 

09.30    Tietoisuus 
    Aistinvarainen tarkkuus  
             Kalibrointi	
             Joustavuus	
 	
10.00    Kuinka vaikutat ja taivuttelet muut sanattomasti 	
 	
10.45    Salaisuus kuinka luet vastapuolen ”kerrontaa” 

11.30    Lounas	
 	
12.15    Vaikeasti luettavissa olevien ihmisten lukeminen, esim. ostajat 

13.30    Mikroilmeet /-ilmaisut ja katseyhteys vihjeet	
             	
14.30    Kahvitauko 

14.45    Mikä kertoo jos ihminen valehtelee 

15.15    Kehonkielen lukeminen ryhmätyöt 
 	
16.00    Valmennuksen tärkeimpien oppien ja oivallusten koonti	
             Osallistujat kiteyttävät valmennuksen tärkeimmät opit ja oivallukset 

16.15    Seuraavat askeleet ja mitä mukaan ja matkaan 
             Henkilökohtaisen toimintasuunnitelman rakentaminen	
             Jokainen osallistuja tekee henkilökohtaisen toimintasuunnitelman, jolla   	
             varmistetaan valmennuksen oppien muuttuminen toiminnaksi	
 	
16.45    Valmennuksen arviointi ja lopetusseremonia	
 	
17.00    Valmennus päättyy	
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VALMENNUS JÄRJESTETÄÄN YHTEISESTI SOVITTUNA AIKANA 	
 	
PAIKKA	SOPIMUKSEN	MUKAAN	

VALMENNUKSEN HINTA TARJOTUN PAKETIN MUKAISESTI	

ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT	

Valmentaja Veli Inget veli.inget@myyntivalmennus.fi ja puhelimitse 0400 872 133. 
Ilmoittauduthan ajoissa.	
 	
Tervetuloa valmennukseen!	
  
Ystävällisin terveisin	
Veli Inget, KM
Sales 3 Huippumyyntivalmentaja
Business & Leadership Coach

Huippumyynti Akatemia
Kappelitie 6
02200 Espoo
tel. +358 400 872 133

veli.inget@myyntivalmennus.fi
LinkedIn

VALMENTAJA	
 	
Valmennuksen onnistumisesta vastaa Veli Inget	
  
Veli Inget on valmentanut tuhansia ihmisiä ja vetänyt satoja tilaisuuksia – yksittäisistä 
valmennuspäivistä aina kokonaisten konsernien strategioiden luomis- ja jalkautusprosesseihin 
asti. Hän on karismaattinen valmentaja, joka vetää vaikuttavia valmennuksia. Hän sytyttää 
osallistujissa halun kehittyä ja kukoistaa. Veli saa osallistujajoukon innostumaan, motivoitumaan ja 
sitoutumaan.	

Veli on yritystoiminnan, myynnin, liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen ammattilainen. Yli 15 
vuoden kokemus johdon, yritysten ja henkilöstön tuloksellisesta kehittämisestä. Yli 25 vuoden 
kokemus myynnistä ja yritystoiminnasta. Yli 14 vuoden yritysvalmentaja- ja liikkeenjohdon 
konsulttikokemus. Vankka ammattimainen kouluttajatausta ja pedagoginen pätevyys. Velillä on 
luontainen kyky levittää innostusta  ja tekemisen meininkiä ympäristöön. 

 Koulutukseltaan Veli on kasvatustieteiden maisteri.

©Veli Inget  tel. 0400 872 133  www.myyntivalmennus.fi  veli.inget @myyntivalmennus.fi         4

mailto:veli.inget@myyntivalmennus.fi
mailto:veli.inget@myyntivalmennus.fi
https://www.linkedin.com/pub/veli-inget/0/907/830
http://www.myyntivalmennus.fi
mailto:veli.inget%20@myyntivalmennus.fi?subject=

