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Vapauta huippumyyjä itsessäsi! 

Kuuntelijapalautetta 

"Vapauta huippumyyjä itsessäsi! –äänikirja on hyvä! Tosi hyvä ohjelma:  esimerkit, hyvät vinkit, kaikki 
innostaa. Siitä on tosiaan apua itsetutkiskelussa, kun kuuntele " avoimin korvin". Ei ole tullut 
ajatelleeksikaan tietoista ja tiedostamatonta minää, mikä suuri voima on uskomuksilla jne. Äänikirja 
puhuttelee ja herättelee hyvin. Se oli niin hyvä, että minulla kesti " tosi kauan" kun sain kaikki 6 cdtä 
kuunneltua, en malttanut " päästä irti", vaan kuuntelin yhtä ja samaa yhä uudestaan ja uudestaan, ja joka 
kerta sain lisää ajatuksia!" 

"Oli se niin hyvä ohjelma, että päätin hankkia sen koko porukalle! Nyt käymme sitä säännöllisesti läpi 
myyntipalavereissamme. - Ja porukka on innoissaan!" 

”Äänikirja herättää runsaasti ajatuksia ja pysäyttää miettimään omaa toimintaa. On terveellistä kerrata 
niitä tuttuja asioita ja saada niihin uusi näkökulma.” 

 ”Todella tuhti paketti!. Ajattelin kuunnella äänikirjaa näppärästi siivotessa, mutta huomasin puolen 
tunnin kuluttua siivoavani edelleen samaa kohtaa – äänikirja vei heti mennessään!” 

 ”Äänikirjan antia voi soveltaa millä elämän alueella tahansa. Kuuntelen sitä usein kotona sohvalla. Näin 
lapsetkin saavat ammentaa äänikirjasta elämän viisautta.” 

 ”Todella hyvä äänikirja! Vaikka joukossa on myös tuttua asiaa, on siellä niin paljon uusia ajatuksia, että 
niitä täytyy kunnolla sulatella!” 

 ”Olen kuunnellut Vapauta huippumyyjä itsessäsi! –äänikirjan useampaan otteeseen ja aina sieltä vain saa 
uusia ideoita. Jokainen uusi oivallus tulee juuri kulloiseenkin tilanteeseen ja tarpeeseen.” 

 ”Myyntijoukkueemme käyttää Vapauta huippumyyjä itsessäsi! –äänikirjaa myynnin työkaluna. 
Kuuntelemme sen puolen vuoden välein, teemme muistiinpanoja havainnoista, oivalluksista ja uusista 
ideoista ja keskustelemme niistä myyntipalaverin yhteydessä.” 

 ”Osaan äänikirjan kohta jo ulkoa! - Uskomatonta, miten asiat vain tulevat tuolta pään sisältä, kun 
äänikirjaa on kuunnellut hiukan kuin toisella korvalla autolla ajaessa.” 

 ”Kyllä tuntuvat työmatkat mielekkäiltä, kun voi virittäytyä asioihin ”Vapauta huippumyyjä itsessäsi” –
äänikirjan avulla!” 

 ”Käytämme ”Vapauta huippumyyjä itsessäsi! –äänikirjaa yhtenä osana myyntipalavereitamme. 
Valitsemme säännöllisesti teeman äänikirjan aihealueista, kuuntelemme kohdan ja keskustelemme siitä ja 
vaihdamme ajatuksia sekä ideoita – Toimii tosi hyvin!” 

 ”Vapauta huippumyyjä itsessäsi!” – äänikirja sisältää niin paljon hyviä asioita sovellettavaksi käytäntöön, 
että se kannattaa kuunnella, vaikkei tähtäisikään ns. ”huippumyyjäksi!”. Se soveltuu kaikkeen myyntiin, 
kuten esim. ideoiden myyntiin niin työssä kuin arjessa. 

 Huippumyyjä äänikirjanne oli ihan kiva kuunnella tällaisen vanhemmankin "reppurin" koska sitä pystyi 
tekemään ajaessa ja levy kerrallaan.  Asiat olivat selkeästi esitelty ja ihan totta. Ei siellä niin paljon uutta 
ollut, mutta unohtunutta sitä enemmän. Suosittelen niin vanhoille kuin nuoremmillekin. Ajattelet oikeita 
asioita sitä kuunnellessasi. Olen pistänyt CD:t kiertämään firmassa. 

 Virittäydyn asiakasneuvotteluihin ”Vapauta huippumyyjä itsessäsi!” –äänikirjan avulla. On ihmeellistä, 
miten äänikirjan asiat toimivat käytännössä! Monta kertaa huomaan neuvotteluiden sujuneen juuri 
äänikirjassa mainittujen toimintamallien mukaan. 


