START DIN BUSINESS SOM

VIRTUELL ASSISTENT
8 steg
for å komme i gang

ARBEIDSBOK
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Hei!

Jeg er Mari, og jeg er så glad for at du er her. Denne guiden
er for deg som er nysgjerrig på det å starte din egen business
som virtuell assistent.

Jeg har drevet egen bedrift i mange år sammen med min
mann, men min VA-business startet jeg i 2018. Den har gått
fra scratch til suksess på kort tid. Jeg har lært masse og det
vil jeg dele med deg.

Er klar?
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Hvis du er som meg, så drømmer du om et fleksibelt liv der du
kan bestemme selv når og hvor du vil jobbe.

Kanskje er du en nybakt mamma som gruer deg for å sende
den lille i barnehagen, eller du er student som ønsker en
ekstrajobb. Eller du vil trappe ned fra din faste jobb, for å
kunne jobbe hjemmefra noen dager i uken.

Vi har alle våre grunner til at vi ønsker mer tid og fleksibilitet,
og ditt HVORFOR er det viktigste av alt når du skal drive for
deg selv.

Det finnes mange ulike måter å tjene penger online på, men
alt funker ikke for alle, og mye er faktisk for godt til å være
sant.

Å jobbe som VA er heller ikke for alle, men det er mulig for
mange. Og hvis du er villig til å legge ned arbeidet som
kreves, gå ut av komfortsonen igjen og igjen, ja da er sjansen
stor for at du også vil lykkes :)

I denne guiden går vi gjennom 8 steg som vil hjelpe deg å ta i
bruk evnene du allerede har og få din første kunde.

La oss gå i gang!
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Steg 1
DINE TJENESTER

Lag en liste over alle dine evner og egenskaper.
Det kan være selvlærte, medfødte, erfaring fra andre jobber, utdannelser og kurs du
har tatt.

Hva har du gjort opp igjennom i andre jobber? Hva likte du å gjøre? Hva likte du ikke?
Hva var du skikkelig god til?

Var det oppgaver du gjorde/gjør på daglig basis som andre kunne trengt hjelp til?

Bruk denne listen til å sette sammen en liten meny av tjenester du vil tilby i starten.
IKKE velg alt.

Eksempler:

Administrere sosiale medier og epostmarkedsføring
Administrative oppgaver og nettsider
Sette opp rammeverk rundt onlinekurs
Tekst/copywriting
Videoredigering og podcastredigering

Mulighetene er mange, men begynn med noen få oppgaver, så kan du heller utvide
etterhvert.

Notater
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Steg 2
DIN IDEALKUNDE/NISJE

Når du jobber som VA, så jobber du relativt tett på ofte en person. Det er superviktig
at det er god kjemi mellom dere og at det er en mennesketype du trives med.

Når du skal markedsføre deg er det viktig at du vet hvem denne kunden er og hvor du
finner henne/han. Det er også lurt å gjøre en liten øvelse slik at bildet av din
idealkunde blir tydeligere for deg.

Noter ned svar på følgende spørsmål:

Er det en liten eller stor bedrift?
Er det en mann eller kvinne?
Hva slags type business driver de med? (caoch, markedsføring, webutviklig..osvosv)
Er det en nystartet bedrift eller ikke?
Hvor er de økonomisk?
Hva slags type oppgaver trenger de hjelp til?
Hvordan er personligheten?
Henger de i spesielle grupper online?
Hvilken plattform bruker de først og fremst online?
Hva slags interesser har de?

Trenger ikke være kjempenøyaktig, men jo mer info du får ned på papiret, jo bedre og
lettere blir det senere. :)

Notater
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Steg 3
SYNLIGHET

Skal du jobbe som VA, så kommer du ikke utenom en viss synlighet i sosiale medier og
på nett.

En VA jobber online og da må du være også være synlig online.

Det må altså finnes et sted der kundene dine kan finne deg og lese mer om deg og
hva du kan hjelpe de med.

Det kan være på en:

Facebook business side
En landingsside
En nettside (optimalt)

Andre plasser du kan markedsføre businessen din:

Facebook og Facebookgrupper
Linkedln
Instagram
TikTok

Notater
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Steg 4
HVOR MYE VIL DU JOBBE OG HVOR MYE VIL DU TJENE

Skal dette være en ekstrajobb ved siden av studier eller annen jobb? Har du små barn
hjemme? Hvor mange timer har du realistisk sett til rådighet?
Hvis du skal få denne businessen i gang er det viktig å ha en klar plan på når og hvor
mye tid du kan sette av til dette.
Kan du jobbe på kvelden 3 kvelder i uka? Har du en dag fri fra annen jobb som du kan
dedikere til dette? Du kan IKKE bare ta det som det kommer, da skjer det ingenting.
Lag en plan og ta action.

Hva skal du tjene?
Husk at når du driver eget firma er du i en helt annen situasjon enn som en ansatt. Du
må stå for feriepenger, sykepenger, evt forsikring, pensjonssparing osv selv. Det er
flere hensyn å ta.

La også prisene dine reflektere at dette er en skikkelig business og dine tjenester er
verdt

mye

fordi;

bedriften

du

jobber

for

får

mer

tid

til

det

som

er

deres

kjernevirksomhet, og dermed mulighet til å tjene mer penger i bedriften sin.

Jeg anbefaler å lage pakkeløsninger eller avtaler basert på fastpris per mnd heller
enn å gå på timer. Går du kun på timer vil det raskt begrense seg hva du kan tjene og
hvor mange kunder du kan ha.

Men uansett er det greit å ha en intern timepris i bunnen som du kan bruke som
veiledning når du priser pakker og avtaler. Anbefaler ikke at du går under 500 kr per
time + mva (når du blir mvapliktig)

Notater
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Steg 5
HVORDAN SKAL DU MARKEDSFØRE DEG?

Som jeg har snakket om i et par videoer på instagram, så hadde jeg vel i starten et lite
håp om at kundene bare automatisk skulle ramle inn døra og inn i inboksen min.
Surprise! Det gjorde de ikke.

Inntil du har hatt noen kunder og begynner å bli anbefalt rundt, så er dette noen tips til
hvor du kan finne kunder:

-Ta kontakt med lokale firmaer innenfor din nisje/idealkunde. Kanskje har du noen i
eget nettverk/facebooklista du kan kontakte?
-Bygg relasjoner i sosiale medier. FInn ut hvor de henger og ta kontakt (ikke selg! Men
start å bygge en relasjon)
-Meld deg inn i Facebookgrupper der du ser for deg at din idealkunde oppholder seg.
-Fortell andre, venner og familie om hva du driver med. Ikke vær masete, men snakk om
det jevnlig, så husker de på deg om behovet dukker opp hos de eller noen de kjenner.
-Del verdi; løs problemer for idealkunden din i poster på sosiale medier. Gi tips og råd
og etabler deg som en autoritet innenfor det du tilbyr. Vis at du vet hva du snakker om
(om det er tekst, wordpress, organisering, systemer el)

Notater
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Steg 6
NAVN OG "SLAGORD"

Navn:
Hva bedriften skal hete er alltid litt vanskeilg. Jeg var litt kjapp i starten og kalte min
bedrift MNV (mine initialer) Virtual Assistant (engelsk)
Det har jo funket greit, men syns det har vært litt tungvint å bruke/snakke om.
Nå går jeg over til kun navnet mitt fordi det gir meg mer frihet etterhvert som min
bedrift utvikler seg.

Du kan altså bruke bare navnet ditt, du kan legge til noe som har med VA å gjøre eller
du kan selvsagt velge noe helt annet. Det er til syvende og sist opp til deg, men det bør
være enkelt å huske og gjerne gi forståelse av hva du driver med.

Slagord:
Ditt slagord bør være enkelt og veldig beskrivende slik at det ikke er tvil om hva du gjør.
Mitt er "Hjelper stressa bedriftseiere å takle todo-lista" .
Denne bør gå igjen på dine sosiale kanaler og nettside.

Notater
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Steg 7
ADMINISTRATIVT

Noen praktiske ting bør på plass så raskt som mulig når du har bestemt deg for å
starte:

Starte firma: Det er flere muligheter, men i starten er et ENK mer enn nok. Jeg går ikke
inn i alle forskjellene mellom ENK, AS osv her, men det finnes mye god informasjon om
dette på Altinn.no ENK er gratis og raskt å opprette. For å opprette sender du inn et
skjema som heter Samordnet registermelding som du også finner i Altinn.

Fakturaprogram: flere å velge mellom her som er gratis eller et rimelig alternativ i
starten. Kan anbefale Fiken der du også enkelt kan føre ditt eget regnskap. Ellers
bruker mange Conta som du kan starte med helt kostnadsfritt. Regnskapsbiten koster
penger.

Tilbud og kontrakt: Lag deg en enkel tilbudsmal og en enkel avtalemal. Avtalen bør
innholde hvem samarbeidet er mellom (orgnr), pris som er avtalt og hvilke oppgaver,
tidsrom for oppdraget og evt oppsigelsestid for løpende avtaler. Det bør også inn et
punkt om taushetsplikt og GDPR (personvern)

Kommunikasjon: Hvordan vil du kommunisere med kunden? Mail, messenger, slack,
trello. Det finnes mange muligheter her. Det hender og kundene har spesifikke ønsker
her. Så må du vurdere om du vil og kan tilpasse deg dette.

Notater
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Steg 8
SETT MÅL

Ikke alle syns det er lett å sette mål for et helt år eller enda mindre de fem neste
årene. I alle fall ikke i starten.

Men sett deg mål og lag en plan for hva du vil oppnå og få gjort i løpet av en måned.

Bryt det så ned i ukentlige mål og så daglige actionsteg.

I løpet av en måned vil du kanskje gjøre følgende:

- kontakte 20 bedrifter lokalt
-legge igjen visittkort på 5 kafeer
-opprette konto og sette deg inn i en sosial plattform
-melde deg inn i 3 relevante facebookgrupper og engasjere deg der 1 time fordelt på
flere bolker.
-skrive to bloggposter
-sette opp et enkelt system for å bygge epostliste
-lær noe nytt (et nytt system, plattform etc)
+++
Så gjør du litt hver dag.

Notater
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Et sitat fra grunnleggeren av Airbnb: "Our overnight success took 1000 days"

Det finnes faktisk ikke "overnight success". De vi tror lyktes over natta har lagt ned
masse arbeid vi ikke kan se.

Å jobbe som VA er ikke en lettvint løsning, men jobber du hardt og målrettet vil det ta
deg på en spennende reise mot det livet du ønsker deg.

Fokuser på å lære, vokse, nettverke og bygge sten på sten. Da vil du lykkes til slutt :)

OG VIKTIGST AV ALT

Ikke stå alene i dette. Trenger du et nettverk, så meld deg inn i Facebookgruppen VAklubben. Der finner du andre virtuelle assistenter du kan bli kjent med. Noen som har
kommet både lengre og kortere enn deg i sin business. Et nettverk er gull verdt og vil
bety alt på de dagene du føler deg motløs. For de kommer. Stol på meg.

Facebookgruppen (selvsagt gratis) finner du her:

https://www.facebook.com/groups/215293002839904/

Du finner meg også her:

https://www.instagram.com/virtuellassistent_mari/
https://www.facebook.com/VirtuellAssistentMari
https://mnv-va.no/ (denne blir snart ny, men enn så lenge..)
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