
‘ C r e a t i n g  H a p p i n e s s ’

Nature and You Events Projektityöjohtaja 
( t i l a i s u u d e t ,  m a r k k i n a t ,  e s i t t e l y t )

Jos olet positiivinen ja ihmisten hyvinvoinnista välittävä toimija (toiminimi tai oma yhtiö on 
välttämätön) ja tulet hyvin ihmisten kanssa toimeen myyntityössä niin haluamme puhua kanssasi. 
Visiomme on luoda Nature and You Events rooli joka keskittyy järjestämään ja osallistumaan
tilaisuuksiin, markkinoille, esittelyihin ym. työaika määräytyy sovitun ohjelman mukaan ja vaatii
joustoa. Toimija saa kuitenkin suhteellisen vapaat kädet kehittää Nature and You johdon kanssa 
Events konseptia.

Rooliin hakevan on osallistuttava kahden viikon palkattomaan koulutukseen 50 tuntia jossa 
käydään läpi:
- Nature and You yhtiön toimintamalli, strategia ja visio
- Events konseptin idea ja käytäntöönpano
- Välttämätön tuotekoulutus (omajohteista jatkuvaa halua kehittää omaa tuotetietoutta ja
myyntitaitoa vaaditaan hakijalta ja kehitys suunnitelma luodaan Nature and You johdon kanssa)
- Hallinnollinen perehdytys
- Harjoittelu tilaisuus ja maistatus ohjelmaa jolla tarkistetaan valmiustaso

Rooli on siis provisiopohjainen, provisio lasketaan seuraavalla tavalla:

Yleisesti yhden 4-6 tuntia tilaisuuden myyntituotto alvilla kiinteiden kustannusten jälkeen on 200-400 
euroa mutta kehittyy koko ajan. Yhteen kuukauteen voi parhaimmillaan mahtua jopa 10 events 
päivää. 

Yrittäjähenkinen ihminen voi luoda roolista omansa. Nature and You avustaa esim. toiminimen
rekisteröimisessä sekä starttiraha hakemuksen kanssa. Määränpää on pitkäjänteinen toimiva yhteistyö
jota voidaan myös laajentaa ulkomaan markkinoille asti.

Nature and You

Events Projektityö
Haemme aktiivista ja avointa myyjää provisio projektityöhön

Nature and You Provisiohinnasto

Kuukausituotto € Tuotto Esimerkki ALV 14% Osuus Maksu Alviton Provisio 0.17 Provisio 0.20 Provisio 0.23 Provisio 0.26 Laskutus Alvillinen

<500 500.00 61.40 438.60 70.18 0.00 0.00 0.00 80.00

500-1000 750.00 92.11 657.89 0.00 118.42 0.00 0.00 135.00

1000-2000 1,500.00 184.21 1,315.79 0.00 0.00 263.16 0.00 300.00

2000> 2,500.00 307.02 2,192.98 0.00 0.00 0.00 482.46 550.00


