
MILJONBOLAGS-
PROGRAMMET

1 Års Mentor &
Digitaliseringsprogram



48 st Business Kurser Online

Marknadspriset är: 69.000:- ex. moms. 

RESULTAT AV ATT VERKSTÄLLA ONLINE-DELEN:
Ha en marknadsföringsmaskin online som promotar din business dygnet
runt. Snygg, enhetlig och köpvänlig design av ditt varumärke och dina sidor i
sociala medier. Skapa och lansera en snygg onlinekurs som en
komplettering till din tjänster. 
 

40 st Business Coachningar
RESULTAT AV ATT VERKSTÄLLA GRUPPCOACHNING-DELEN: 
Femdubbla synligheten. Fördubbla omsättningen. Digitalisera din business
och digitalt säljutveckla företaget varje vecka genom att kontinuerligt mäta
dina marknadsförings- och varumärkespositioneringsaktiviteter och bli tech
savvy. 

10 st VD Workshops
RESULTAT AV ATT VERKSTÄLLA WORKSHOP-DELEN: 
Bli en effektivare företagsledare. Bli en mer genomtänkt, 
strukturerad och fokuserad VD. Har du exempelvis en liknade omsättning
varje år är din positionering linjär. Vi tänder din VD-hjärna och går igenom
vad du behöver göra för att expandera, skala upp och explodera.

1 st Sales Mastery Helg
KRAV för att delta: Att din reklamfilm och foton för din business är
planerade och skrivna med Benjamas och genomförda av fotograf och
filmproducent. Använd din testkörning för att få in marknadsföringsmaterial.
 
DAG 1 kl. 10-15 (halvdag)
Vi ritar och går igenom säljsprocessens alla delar och skriver text till våra
email-kampanjer, säljsida på hemsidan, facebook-annonser och
reklamfilmer och lär oss hur vi gör och verkställer en effektiv Sales Funnel
online tillsammans med Copywriter.
 
DAG 2 kl. 10-15 (halvdag)
Vi designar din Sales Funnel snyggt, enhetligt och köpvänligt tillsammans
med Grafisk designer.
 

Marknadspriset är: 69.000:- ex. moms. 

Marknadspriset är: 200.000:- ex. moms. 

Marknadspriset är: 59.000:- ex. moms. 

Marknadspris: 379.000:- | Vårt pris: 79.000:-  exkl. moms.

5-i-1
365 Dagar Online Community

Marknadspriset är: 3.000:- ex. moms. 

RESULTAT AV ATT VERKSTÄLLA ONLINE-DELEN:
Vakna aldrig ensam. Lägg upp en LIVE VIDEO, träna upp din
bekvämlighet framför kameran eller
skriv en reflektion eller uppmuntra andra i vår slutna FB Community. 
Benjamas skapar även tävlingar med fina belöningar i gruppen!

MånadKampanj
Få försäljning som hjälper dig

att betala för programmet.
Testa delar av vårt Mentor &

Digitaliseringsprogram.
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RESULTAT AV MBP

RESULTAT AV ATT VERKSTÄLLA WORKSHOP-DELEN: 
Bli en tydligare ledare som andra vill följa. Bli en mer genomtänkt, 
strukturerad och fokuserad VD. Har du exempelvis en liknade omsättning
varje år är din positionering linjär. Vi tänder din VD-hjärna och går igenom
vad du behöver göra för att expandera, skala upp och explodera.

Kajsa Sihlén, VD 
Fastighetsbranschen

BAKGRUND            RESULTAT         FÖRSÄLJNING       NYA KUNDER

Charlotte Hågård, VD
Konsultbranschen

Anna Klinbjer, Konstnär
Artistbranschen

Emelie Neijnes, PT
Start-up fas och startade

upp med oss i en stor
konkurrenade marknad

Gick från 100
visiningar till

100.000 visningar
på LinkedIn efter 

1 år i MBP.

Hade tänk på att
digitalisera och göra
onlinekurs i 5 år, men
kom aldrig till skott. 

 
Blev klar med sin
onlinekurs inom 2
månader i MBP.

Lanserade och
sålde sin

onlinekurs för ca
2 miljonerkronor.

Fick över 2000
kursdeltagare till

sin onlinekurs och
ska nu bygga en

engelsk
onlinekurs.

Målade tavlor och
lade 95% på tavlor

och 5% på
marknadsföring.

 
Gjorde tvärtom i MBP

och gör nu videos
dagligen till sin

hemsida.

Gick från några
tusen per år till

10.000:- i veckan
och 40.000:-/mån

efter några
månader i MBP.  

Jobbade som
anställd PT och
hade aldrig drivit

företag.
 

Paketerade Digital
PT Sweden i MBP

inom 2 h med
Benjamas Pluma.

Fick ca 44.000:- i
försäljning under sin
första månad i MBP.

Fick 6
onlinekunder och
1 företagskund

sin första månad i
MBP.



ALT. 1
Dra av din insättning för Kampanjmånad och FÅ
10.000:- RABATT. Betala 59.000:- ex. moms
istället för 69.000:- ex. moms.

ALT. 2 
6 MÅNADERS DELBETALNING. Dra av din insättning
för Kampanjmånad och avbetala 12.500:- ex. moms i
6 MÅNADER.

BonusarÅrets

Afternonn Tea med 2 h extra utbildning när din vän går
med i Business Queen Academy.
Minst 1 ny medlem kommer från dig per kvartal. Nollställs i 
slutet av varje kvartal (31 mars, 30 juni, 30 september, 31 
december).

Eliminera ensamheten i entreprenörslivet genom att umgås 
med andra affärskvinnor och ledare som genomgår samma 
VD och varumärkespositioneringsprocess som du. 
Se aktivitetskalender på www.ladylegendmedia.se

1h PRIVAT BUSINESS COACHNING MED
BENJAMAS NÄR DU KÖR FAST
Privat Coachning och skräddarssydd
marknadsstrategi och digital strategi för din
business som bidrar till att du snabbare når målen
och hålls "accountable" för din sälj- och
marknadsplan.
 
BONUS ENDAST FÖR VÅRA MEDLEMMAR. 
Du betalar endast  lyx-lunch för båda (ca 300-500:-).
Kan komma att ändras närsomhelst och gäller
endast för kursdeltagare i programmet.l 

Marknadspris för denna del är: 6.000:- ex. moms. 

Marknadspris för denna del är: 12.500:- ex. moms. 

För icke businessmedlemmar debiterar Ladylegend
Media AB 2.900:-/tim för privata strategisessioner.. 

Strategi-luncher

Grand Hotel

Miljonbolags-klubben

BETALPLAN EFTER  DIN

KampanjMånad


