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Annika

Sandra

Annika har mått dåligt, hon har gått i
terapi och hon har kommit en bra bit på
sin på väg på att må bra. Hon är
intresserad av att kunna hjälpa andra
utan att själv bli dränerad. Hon vill tjäna
pengar och vara företagare. 
Hon har redan gått kurser inom olika
metoder för att hela sig men aldrig fått
kunskapen hur hon ska kunna tjäna
pengar på sina gåvor.
Med hjälp av holistisk coachutbildning
får hon verktygen som hjälper henne.

Sandra har blivit av med arbetet och
hon längtar efter någonting mer. Hon
har en vision att kunna ge sina barn mer
och hon vill visa sina barn att man kan
leva sitt drömliv.
Hon är rädd för vad det innebär att
starta eget, att vara företagare men
hon är ännu mer rädd för vad det
innebär att aldrig börja leva sitt drömliv.

Drömmer om en egen lokal där hon kan
ta emot klienter och kunna ge sina
klienter High coachning som innehåller
mer än vad andra ger.

Emma sitter en hel del på hemnet och
letar efter boenden som hon vill få råd
med.



Ines

Ines jobbar idag med att lägga kort för
andra, hon arbetar som medium och hon
utbildar sig kontinuerligt för att kunna ge
sina klienter så bra konsultationer som
möjligt.
Ines vill inte vara fast på ett ställe utan vill
kunna tjäna pengar samtidigt som hon reser.
Hon vågar inte resa ännu eftersom hon inte
vet hur hon ska kunna tjäna pengar.
Ines vill utbilda sig hos shamaner med mera
runt om i världen samtidigt som hon tjänar
pengar.
Hon längtar efter att kunna skapa online
utbildningar och kunna ha dom på såväl
svenska som engelska.

Ines känner sig säker på att hon jobbar med
det hon älskar och nu vill hon få bättre
betalt och kunna röra sig mer fritt över
världen.
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Sara

Sara vill kombinera coachning med
företagande.
Hon vill absolut ge klienter healing men
hon vet också sitt värde och hon vill
tjäna pengar så hon kan leva och bo
där hon önskar.
Sara vill bli mer professionell och hon vill
ha en struktur som gör det möjligt för
henne att både ha klienter och att sälja
online kurser.



Andrea

Andrea har två barn och drömmer om
att kunna spendera mer tid med dom.
Hon vill investera tid nu när barnen är
små på att bygga upp sitt företagande.
Hon vill ha verktygen som hjälper henne
att kunna ha samtal, coachning,
försäljning online som gör så hon kan
tjäna mer pengar per år samtidigt som
hon får mer kvalitet med sina barn.
Hon drömmer om att vara en
framgångsrik företagare med sitt
företagsnamn på sin bil.
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Fia

Fia arbetar idag med samtal och
känner sig trygg i sitt arbete men vill ha
fler verktyg som läker kroppen också.
Hon längtar efter att kunna presentera
sina tjänster på Instagram också men
vet inte hur.
Det är en pusselbit som saknas och med
hjälp av Holistisk Coach kommer hon att
komma längre i sitt företagande.



Affärsplan & Marknadsföring 

Målet är att sälja ett gruppcoachingprogram som heter

”From healer to independent business woman” för 19.900kr

till 100 deltagare 3ggr om året. Detta finns det underlag på

och en första fullsatt grupp är redo att börja jobba, kursen

är redo att starta då vi gjort vår research grundligt.

Affärsidé - Verksamhet
Soulwise Academy säljer coachingprogram, kurser och

föreläsningar online. Företaget har funnits i ett år och börjar

titta över förutsättningarna för att anställa en person på

deltid.

Vision 
Soulwise Academy hjälper och coachar kvinnor genom olika

slags livskriser där de har svårt att identifiera sig med vem

de är. Maria som är grundaren coachar sina klienter till

förståelse och friheten att vara sig själva - . Marknaden är

bredare än man kan tro, något som synts vid

undersökningar.  Många kvinnor drömmer om ett enklare liv i

lyx där de får känna sig som en företagare och oberoende

kvinna - där är det vårt företags uppgift att guida dem till

starka kvinnor med mer lekfullhet och tillåtelse att vara allt

de är.

Mål

Kunder
Se Idealklienter.



Maria  bakom varumärket SoulWise academy hjälper  dessa

kvinnor med att förstå sin inre längtan och har på djupet

förstått deras drömmar samt innersta tankar. Därav blir

marknadsföringen busenkel och sker via sociala medier.

Marias utbildningar säljs också via mun mot mun metoden

då de kunder hon har som går utbildningen är imponerade

av materialet de har tagit del av.

Marknad 

Konkurrens
Lite till ingen konkurrens på svensk marknad och därför

tänker SoulWise Academy bygga sitt varumärke nationellt

först. 

Produkt
Förutom coachingprogrammet som tidigare nämnts hålls

även föreläsningar och workshops online via verktyget Zoom.

Hur säljs, betalas och levereras programmet? 
Betalas med faktura, kort, Dicopay eller swish. Leverans sker

direkt online och kunden följer ett program eller får en länk

till produkt. Där får hon tillgång till hela kursportalen. 

Hållbart företagande 
I alla avseenden hållbart både miljömässigt som

arbetsmässigt då allt arbete sker online och ingen

konsumtion till fysiska produkter uppmanas. Vi är måna om

att ha vänliga arbetstider i SoulWise Academy. Vi förmedlar

jämställdhet och mångfald samt har starka, sunda

värderingar gällande bra arbetsvillkor i företaget.



Analys 
 SoulWise Academy har siktet inställt och har under ett år

lyckats skapa kontakter med viktiga företagare i Sverige

som hjälper Maria och som är mentorer åt henne.

SoulWise bygger ett märke som står för kvalité och för

mervärde.

Mervärde är grunden till allt vi gör. Betalande klienter ska

alltid känna att de får mer än de betalt för.

En av de svagare sidorna med företaget är att vi i

dagsläget är beroende av Maria som coach och utbildare

men med fler och fler som blir utbildade inom yrket, så

det kan föras vidare till andra personer som tar över

stafettpinnen. Vi har också planer på att ta in en partner

som kan avlasta vid eventuell sjukdom. 

Vet att detta också är något du dragit dig för. Gör en

affärsplan, det är något som är otroligt skönt att kunna

titta tillbaka på och se sina egna värderingar ihop med

det varumärke du vill växa in i.

Detta är helt påhittat, mest för att försöka belysa VAD

allt handlar om och HUR du KAN tänka kring varumärke

samt din affärsplan. 

Avslut.


