Tunnistettava muutos

Terveystuotealan yrittäjä tai asiantuntija

Opiskele merkonomiksi työn ohella
Merkonomi – liiketoiminnan
perustutkinto
Toimitko terveystuotealalla ja haluat kehittää myynti- ja markkinointitaitojasi ja kaupallista osaamistasi tai oman terveystuotealan yrityksesi
liiketoimintaa?
Terveystuotealalle suunnitellussa liiketoiminnan perustutkinnossa
perehdytään myyntiin, markkinointiin, asiakaspalveluun, talouteen
ja yritystoimintaan nimenomaan terveystuotetoimialan näkökulmasta.
Näin koulutus kehittää suoraan yrityksen toimintaa. Koulutukseen
sisältyy halutessasi myös Lääketieteen perusteet -verkkokurssi
(anatomia-, fysiologia- ja luontaistuotealasisällöt). Katso esittelyvideo
anatomian ja fysiologian kurssista.
Koulutus sopii terveystuotealalla myynti-, markkinointi- ja asiakaspalvelutehtävissä toimiville sekä terveystuotealan yrittäjille.
Merkonomi on työelämässä arvostettu, Opetushallituksen virallinen,
näyttötutkinto. Siinä osaaminen näytetään omalla työpaikalla. Koulutus suoritetaan oppisopimuksella oman työn ohessa.

Näin hyödyt koulutuksesta
•
•
•
•
•

Saat virallisen tutkintotodistuksen, joka mm. antaa yleisen
hakukelpoisuuden korkeakouluasteelle.
Opit työstäsi käytännönläheisellä tavalla ja kehityt paremmaksi.
Harjoitukset liittyvät suoraan omiin työtehtäviisi.
Jaat omia kokemuksiasi ja opit muilta.
Tuet omalla kehittymiselläsi työnantajaa.
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YHTEISTYÖSSÄ:
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto

Sisältö ja aikataulu
Tutkinnossa voit painottaa sitä osaamista ja niitä työtehtäviä, jotka
ovat sinulle tärkeitä. Teet yhdessä Markkinointi-instituutin asiantuntijan
kanssa henkilökohtaisen suunnitelman opinnoistasi ja tutkinnon suorittamisesta.
Koulutus kestää reilun vuoden. Siihen sisältyy noin 10 koulutuspäivää kerran kuukaudessa. Lisäksi opiskelet omaa työtäsi tehden.
Työssäoppiminen on iso osa kehitystäsi itsenäisten verkko-opintojen
ohella. Koulutuksen aikana suoritetaan liiketoiminnan perustutkinto,
merkonomi. Koulutukseen sisältyvien harjoitusten ja tehtävien aiheet
poimit omasta työstäsi ja yrityksestäsi.

Koulutuspäivien aiheita
Asiakaspalvelu

Kannattavuus

Myynti

Markkinointi
ja sosiaalinen
media

Visuaalinen
myyntityö

Liiketoiminta
ja talous

Tutkinto ja siihen valmistava koulutus kootaan yksilöllisesti. Tutkinnon
suoritettuasi voit hakea ammattitutkintostipendiä, joka on noin 400
euroa verotonta tuloa: www.koulutusrahasto.fi

Kysy lisätietoja:
Koulutus selvensi ja toi kokonaisvaltaista näkemystä terveystuotealan
yrittäjyyteen. Sain syvyyttä asiakassuhteisiin ja ennen kaikkea tsemppiä
ja motivaatiota työhön.
Seija El Sayed
terveyskaupan yrittäjä

Mika Rönkkö
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto
mika.ronkko@terveystuotekauppa.fi
p. 0500 430 818
Helena Mykrä
Heleonni
koulutus@heleonni.fi
p. 040 565 2566
Saana Markkola
Markkinointi-instituutti
saana.markkola@markinst.fi
p. 050 590 5603

Ilmoittaudu:
mika.ronkko@terveystuotekauppa.fi
Joulukuussa 2018 alkaa jo kolmas alalle
suunniteltu koulutusryhmä!
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