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Ilo olla yhdessä! ™ – positiivisen kasvatusmenetelmän kehittäjä

Positiivinen kasvatus on käytännönläheinen teos, joka auttaa kasvattajia
ja vanhempia toteuttamaan positiivista kasvatusta arjesta.
Kirja rakentuu positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja
positive – menetelmien pohjalle antaen ajanmukaisia neuvoja
ja ohjeita kasvatuksen eri tilanteisiin. Kirjan on kirjoittanut
Positive Psychology Practitioner, Tio, TM, Kouluttaja, kirjailija Tiia Trogen

Meissä kaikissa on mahdollisuus kukoistukseen.
Positiivisen psykologian välinein meillä on mahdollisuus saavuttaa täysi
potentiaalimme.
Minun tehtäväni on auttaa lapsia ja aikuisia kukoistamaan.

Positiivinen kasvatus
Kasvatuksen tueksi kaikille kasvattajille –
Empatialla ja rakkaudella kohti yhteistä
hyvinvointia.
Positiivinen kasvu ja kasvatus Oy perustettiin 2019. Positiivinen psykologia tarjoaa välineitä
kulkeaksesi kohti kokonaisvaltaista kukoistusta. Positiivinen kasvatus on lapsilähtöinen ja
aikuisjohtoinen kasvatusmenetelmä, jossa kasvatus rakennetaan vahvalle yhteydelle.
Positiivinen kasvatus perustuu positiiviseen psykologiaan.
Positiivinen kasvu ja kasvatus Oy tarjoaa monipuolisia kursseja sekä luentoja pohjautuen
positiivisen psykologian oppeihin. Kaikki kurssit ja koulutukset pohjautuvat uusimpaan
tutkimukseen ja positiiviseen psykologian eri menetelmiin. Ne on rakennettu taidolla ja
asiantuntemuksella käytännönläheisiksi ja helposti sisäistettäviksi kokonaisuuksiksi.
Tuottamamme sisältö auttaa ihmisiä, jotka haluavat kukoistaa kaikilla elämänalueilla.
Me olemme osaltamme mahdollistamassa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Onko sinulla tuote, brändi
tai missio, joka on samansuuntainen? Voisimmeko olla yhdessä luomassa positiivisempaa huomista
ja lisäämässä suomalaisten hyvinvointia?
Jos sinä, tuotteesi tai palvelusi jaatte saman arvomaailman kanssamme, tavoitat kauttamme eri
kanavissa yli 500 000t ihmistä kuukaudessa, joista 96% on naisia iältään 25-44v.

Tavoittavuus
www.positiivinenkasvatus.fi - verkkosivu
Sivustolla vierailee keskimäärin
25 000 kävijää kuukaudessa.

Yli 30t seuraajaa
Tavoitamme keskimäärin 300 000
tiliä kuukaudessa

Yli 19, 8 t seuraajaa
Tavoitamme keskimäärin 100 000
tiliä kuukaudessa

2 770 uutiskirjeen tilaajaa

Positiivisen kasvatuksen iloposti

Positiivisen kasvatuksen podcast tulossa 6/2021

Muut yhteistyöt:
Tunnetaitoja lapselle - verkkokauppa
Entäjoskauppa
Oy Joylla Ab
Tmi Rimpissa Anita Löfberg
Meillä on myös pitkäaikaisia yhteystyökumppaneita. Melkein viiden vuoden
yhteistyö Ps-kustannuksen kanssa.
"Olen tehnyt Tiian kanssa yhteistyötä jo vuosia. Tiia on yksi aikaansaavimmista,
idearikkaimmista ja sydämellisimmistä ihmisistä joita tiedän. Hänen kanssaan on
superhelppoa aloittaa yhteistyö ja välitöntä vaihdella ajatuksia. Yhteistyömme on
ollut hedelmällistä ja olemme saaneet tuotteillemme aivan ihania suositteluja ja
näkyvyyksiä, jotka aidosti vaikuttavat tuotteen menekkiin. Tiedän aina keneen otan
yhteyttä, kun haluan saada tuotteellemme hyvät boostit oikeassa kohderyhmässä!"

Jutta Vainio
PS-kustannus, Tuuma-kustannus, Kumma-kustannus ja Tietopalvelut

Positiivinen kasvatus mainostustavat
Esimerkkejä:
Yksi julkaisu facebook ja instagram + viisi tarinaa 450 €
Artikkelin kirjoitus positiivinenkasvatus.fi verkkosivuille + uudesta
artikkelista julkaisut facebookiin ja instagramiin 800 €
Mainostukseen kuuluu:
Palveluun/tuotteeseen/tuotteisiin tutustuminen
Laadukkaat kuvat*
Myyvän tekstin kirjoittaminen
Jako asiakkaalle somekanavissa parhaimpaan tavoitettavuusaikaan

Kuljetaan yhdessä
kohti kukoistusta!

*Jos mainostaja haluaa kuvat omaan käyttöön, hinta määritellään
erikseen.
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Yhteystiedot:
Ole rohkeasti yhteydessä ideasi kanssa.
Olemme kiinnostuneita kaiken kokoisesta yhteistyöstä.
Positiivinen kasvu ja kasvatus Oy
Y-tunnus: 3102634-2
sähköposti: tiia@positiivinenkasvatus.fi
tiina@positiivinenkasvatus.fi
+358 45 144 03 82

