
ONLINE
BUSINESS

På 20 minutter
Få fart på din online business nå!

IISA.NO
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Disse 20 minuttene kan være transformerende for deg om du både ser videoen, og samtidig fyller ut

i denne ressursen. Dette er ikke noe du observerer, men noe du deltar i - da har du garantert mest

effekt av dette! Enten ved å printe ut denne - eller skrive i din egen notatbok. Anbefaler deg å være

helt uforstyrret disse minuttene, så du er mest mulig fokusert. 

Lykke til! Energisk hilsen fra Iisa :) 

1-2-3 start! 

Se video og gjør...



Det er så mange som tenker på å skaffe seg en online business, men som ikke gjør det. En av de
viktigste årsakene til null action, selv om de vet det kan gi dem noe - er fordi en ikke har i
bevisstheten hvorfor en skal orke å gjør dette. 

Jeg kan ramse opp enormt mange grunner til hvorfor jeg driver online, eller hvorfor mine kunder
gjør det, men det er meg og oss - du er og bør være interessert i dine grunner, hva vil det gjøre
for deg? Det er faktisk grunnen til at du kan komme i gang allerede i dag! 

Noen ønsker seg frihet på tid, sted og økonomi. Andre vil kombinere dette med annen jobb, for
kanskje å leve av dette på fulltid etter hvert. Noen satser alt på dette, av sine grunner. Jeg møter
mange som bare vil bidra med noe, hjelpe andre med noe de selv har lært, erfart, kunnskap...

På neste side finner du en liste hvor du kan skrive ned 10 grunner til at du vil ha en online
business. Skriv de ned nå, og kjenn på følelsene det gir deg med å lese disse grunnene. 

Hvorfor vil du ha din egen  
online business? 01
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MINE HVORFOR

Jeg vil ha online business fordi:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Online business

MITT MÅL FOR 2021 ONLINE: 
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Dette er tittelen på produktet ditt. Ikke tenk på hvilket produkt nå, men bare tittelen - et utkast
på en tittel, noe som sier noe om hva du gjør. Det skal ikke være perfekt - bare noe...

Hvilket problem vil du løse for dine kunder? Hva er deres smerter? Når de har vært hos deg, hva
er det de da har fått med seg, hvilken løsning har du gitt dem? 

Vær så konkret som mulig, det er her du "slår deg på brystet" og sier: dette kan jeg faktisk! Wow
jeg er god til dette! Med min erfaring så kan jeg hjelpe mennesker med dette, yes yes! Jeg ser
mange går rundt grøten her, og det er en av hovedgrunnene til at en ikke får kunder - de aner
rett og slett ikke hvilket problem du hjelper dem med! 

Skriv tittelen på neste side. Kjenn at denne tittelen er din! Omfavne den, elsk den! Ja klart du kan
endre den etterpå, no problemo - men elsk den, for da kommer og gulltittelen etterpå. 

Hva vil du hjelpe folk med? 02

IISA.NO | SIDE 05



Tittel:
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Dette er innholdet i ditt produkt. Fortsatt, ikke tenk på hvilket produkt. Når du har innholdet
klart er det så utrolig mye enklere å se at det kan brukes i flere produkter - ikke begrens deg nå!

Når vi jobber med fart vises også det som er viktig for oss. Du vet egentlig hva innholdet er, men
noen ganger så har vi så mye støy at det er lett å glemme det vi egentlig har på hjertet. 

På neste side skal du skrive seks titler på hvordan du løser problemene til dine kunder. Skriv også
noen stikkord som dukker opp hos deg. Dette er som et tankekart med struktur hvor du etterpå
tar tak i dette og jobber videre med detaljene i disse punktene. 

Det kan hende du senere vil se at du vil ha 5 eller 7 punkter - spiller ingen rolle, men i denne
øvelsen så lek med meg med 6 punkter - dette er for å få dette på plass nå, så du ser hvor enkelt
det egentlig er! 

Hvordan løser du deres
problemer? 03
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Innholdet 
i mitt

online prod
ukt

STEG FOR STEG:

 

1.

 

2. 

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

Husk bonuser sammen med
produktet ditt!  
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Yay, da var vi her mange starter, sprøtt eller hva? Men denne metoden er rå for å få fart på
businessen. Vi startet i din passion, ikke i selve produktet. Nå vil jeg vise deg at du har flere valg,
og at du kan ved å gjøre smarte valg få en online business som rocker i mange år uten at du sliter
deg ut... ja for det er vel litt livsstil og du er opptatt av? 

Det er ikke formatet på produktet som er det viktige, men at du hjelper mennesker. Når vi ser
det, så åpner vi også opp for at vi kan ha forskjellige produkter. 

Hvis vi flytter fokuset til kunden, så er vi og mer åpen for forskjellige produkter. Noen liker å
lese, noen lytte, noen å se videoer, noen å snakke med deg, noen vil gjøre ting selv etter en
oppskrift - og noen vil kanskje at du leier de i handa for å løse deres problem. 

Du skal selvfølgelig også da vurdere hva du har mest passion for å skape. Se dine muligheter,
hvordan hjelper du best kundene - dette i kombinasjon med dine ønsker = gull gull gull! 

Hvilke(t) produkt(er) tilbyr du?04
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Jobber du i et mlm selskap
eller vurderer det? Du kan
enten fokusere 100% på
dette med metoden jeg har
vist deg, eller du kan
kombinere mlm med dine
andre produkter.

NETWORK MARKET ING

Har du ei bok i magen? Du
kan skrive selv, eller lese inn
og la noen transkribere
boka di. 

Bøker kan du selge alene
eller som en utdanning av
dine kunder til dine andre
produkter. 

BOK

Onlinekurs er noe alle
kan skape! Faktisk har
du allerde laget malen. 

Dette er for deg som
vil pakke kunnskapen
inn i moduler, gjerne
via video og noe
kommunikasjon med
kundene underveis. 

KURS

Dette er en ekstra jeg vil
dele med deg. Du kan enten
tjene penger på å anbefale
andre sine produkter og
tjenester, eller at du og
tilbyr dette til andre med
dine produkter. Affiliate er
digg og raskt å gjøre. 

AFF IL IATE

Her er minikurs, webinarer,
workshops... alt som er en
"no brainer" for folk å kjøpe
av deg.

MIN IS

Folk er blitt vant til å bruke
Zoom nå og mange ønsker
å møte andre med samme
interesser. Her kan du få
betalt med og bare være til
stede for din kunder
ukentlig f.eks så de får
hjelp der og da. 

GRUPPE

Digger du å jobbe personlig
med en og en person, så
kan du hjelpe andre
uansett hvor de er, med din
online 1-1 tjeneste.  

1 - 1

Online produkter
V E L G  D I T T / D I N E  

Vil du at kundene skal
betale deg hver måned? Da
er abonnement løsningen! 

Hvis du vil ha ditt eget sted
hvor du bare øser ut din
kunnskap og får betalt
månedlig fra medlemmene,
er dette for deg.

ABONNEMENT



Hurra du har nå mappet ut både hvorfor online business, hvilket problem du løser og hvordan du
løser det. I tillegg har du også valgt formatet - hvilket produkt du vil fokusere på først. 

Nå gjenstår det viktigste - kundene! Så mange skaper faktisk online business, men har ingen
business. De selger ikke, og en av grunnene er at de ikke liker å selge. Ikke rart, fordi folk liker
nemlig ikke å bli solgt til... så det blir fort en litt kjip greie hvor en dropper å fokusere på salg. 

Folk liker ikke å bli solgt til, men de elsker å kjøpe! De elsker shopping! Når de har trua på at
produktet de kjøper virkelig kan hjelpe dem, ja da både kjøper de og anbefaler til andre. Det er
her du vil være, hvor superkundene kommer til deg - uten av du trenger å løpe etter dem eller
fremstå som "needy". 

På neste side får du oversikten over hvordan kundene finner deg. Det å ha klarheten på din
synlighet og hvor du blir funnet er leddet som mange glemmer, det hjelper ikke bare å skape, du
trenger og at dine potensielle kunder blir oppmerksom på at du finnes og ser det du har. 

Hvordan finner kundene deg?05
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Her blir du funnet på nett

De kjenner til deg og
oppsøker deg i sosiale media
eller på din nettside. 

#1

Sosiale media - ved at du poster
og/eller bruker annonser. I dag
holder ikke bare organisk
rekkevidde.

Søk - De finner deg ved hjelp
av søkemotor. En aktiv
nettside gjør at du blir funnet.

Via andre som markedsfører
deg - enten gratis eller ved at
de er affiliate for deg. 

#2

#3

#4
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Herlig, da har du sørget for at de finner deg. Du har fått oppmerksomheten deres! Da er neste
steg å gi dine mulige kunder en grunn til å kjøpe av deg. 

Jeg pakker dette inn i et ord: opplevelse. Livet er en rekke øyblikk, opplevelser - av motivasjon,
inspirasjon, informasjon og transformasjon. Dette handler om verdi. Du gir en verdi til dem, slik
at de ønsker å gi deg en verdi tilbake i form av betaling for å få mer verdi av deg.  

"Gi bort det beste du har gratis" sier jeg alltid til mine kunder. Det blir aldri tomt! Når du gir bort
verdi gratis vil de tenke: "Wow, jeg fikk dette gratis, tenk hva jeg får om jeg kjøper dette
produktet!"  

Ja, der er alltid noen "gratissøkere", noen som aldri legger igjen penger i kassa di, men det er
prisen å betale. Noen vil investere i det du har skapt, og sjansen for at de gjør det er større om du
har gitt de flere grunner til å kjøpe av deg. Du kan selvfølgelig kun basere deg på minis, og ikke ha
freebies om du ønsker det, men jeg tror du kommer lengere med å gi noe av verdi også.  

Hvordan får du salg?06
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 FREEBIES
 BLOGG
 VIDEOER
 LYDFILER - PODKAST
 LIVESENDINGER
 QUIZ
 "KAFFEZOOM"

 CHATBOT
 SAMTALE
 MINIS/BØKER
 WEBINAR

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Få salg ved å gi verdi:

#VERDI
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Start alltid med din energi!

Energi

Strategi

Synlighet

Verdi

Salg

Feire og

evaluer
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Når energien vår er der den skal være, vi har strategien - planen på plass, vi er synlig, gir verdi - så kommer også

salgene! Husk og feire det du får til, evaluer deg selv og fortsett - med god energi! 

Syklusen til et happy businessliv :) 



Du er i gang med din online business! Frihet! Det er det ultimate med en online business, at du
kan få frihet med tid, sted og økonomi. Ønsker du det, så er det neste leddet å automatisere så
mye som mulig av din business. Hvis ikke ender du bare opp med å slite deg ut, og finner at du
jobber veldig mange timer for salgene du får.  

Jeg opplevde det selv, flyttet til Santorini i Hellas for å leve friheten med online business. Men
jeg oppdaget raskt at jeg måtte sitte foran macen de fleste timene i døgnet, hva var poenget med
å være i Santorini da?  

Det gikk ikke lenge før jeg gjorde om hele businessen, la ned noe, solgte noe, og skapte en ny
business som ga meg den friheten jeg ville ha. Wow for en forskjell det var og er den dag i dag!  

Jeg møter mange som vil automatisere sin business. Herlig sier jeg da! Er du klar for jobben? Ja,
for det er en jobb - men det er sååå verdt det! Tiden du bruker på å automatisere vil etterpå gi
deg friheten og livsstilen du før bare har drømt om! Er du klar?  

Businessfrihet med automatisering07
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Gå gjennom alle dine steg i businessen og sjekk hvilke du kan
automatisere. Lag en priliste, hva er mest viktig for deg å
automatisere, hva liker du minst å gjøre igjen og igjen? Hva
kan gi deg mer salg om du automatiserer? 

Hvordan automatisere?

Vi tenker ofte på "roboter" som ikke forstår hva vi vil ha som
kunder. Når du automatiserer - legg sjel og kjærlighet i
prosessen. Da får du en automatisering hvor kundene dine
merker at det er du som er der, selv om du ikke er til stede
der og da. 

Med sjel og kjærlighet

Ja, hvert fall for en periode. Bestem deg for å elske det
tekniske, maskinen din, følge oppskrifter og bare gjøre det.
Tro meg, du vil takke deg selv etterpå - når du ser at
kundene kommer uten at du har løpt og stresset for å få de
til å komme til deg. Det er de som kontakter deg! 

Bli litt nerdete
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Nå har du sjansen til å være med meg i en hel uke og 
sette opp hele businessen din fra A-Å, og automatisere 
det du kan, så du får mer frihet i din online business. 

Jeg har gleden av å invitere deg med på Automatiseringsuka,
 hvor jeg hjelper deg med absolutt alt du trenger for å 
automatiser din business. 
Klikk på knappen for å lese mer om uka:  

Vil du at jeg skal
 hjelpe deg videre? 

A U T O M A T I S E R I N G S U K A

IISA.NO/AUTOMATISERINGSUKA
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https://www.iisa.no/automatiseringsuka/
https://www.iisa.no/automatiseringsuka/
https://www.iisa.no/automatiseringsuka/

