ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﺘﺎن را ﻣﺘﺤﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!
ﻣﺠﻠﻪ ﮐﺴ ﺐ و ﮐﺎر )(omigo.ir/motefavet
ﺧﻮ اﻧﺪن  14دﻗﯿﻘ ﻪ

ﻧﺤﻮه ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﻓﺮوش و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ دارد؟
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻮﯾﺴﺎن از ﭼﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺒﻠﯿ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺟﺬب ﮐﻨﯿﻢ؟
ﭼﻄﻮر در ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻮﯾﺴ از دﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ؟ ﻧﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه!
ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮﻧﯿﻢ دﯾﺪﮔﺎه ﯾﮏ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻮﯾﺲ ﺣﺮﻓﻪای و داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟
آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ دوره ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻮﯾﺴ ﮐﺪام اﻧﺪ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻮﯾﺴ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺤﺼﻮل را ﯾﺎدﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟ و ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺴﺎزﯾﻢ؟
اﺳﺘﯿﻮﺟﺎﺑﺰ از ﭼﻪ ﺗﮑﻨﯿﮑ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اوﻟﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟
در اداﻣﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻮﯾﺴ ﻣ ﭘﺮدازﯾﻢ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻄﻠﺐ :ﯾﮑ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺖ.
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﺒﻠﯿ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻏﺮق در ﺳﻔﺎرش ﻣ ﺷﺪﯾﺪ!
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دﯾﻮﯾﺪ اﮔﯿﻠﻮی
ﻣﻬﺎرت ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻮﯾﺴ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش ﺳﺎﺑﻖ اﭘﻞ ،ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻫﯿﮕﻠﻮ :ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻮل در اﭘﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺤﻮل اﺛﺮ ﭘﻮﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿ ﺎﺗ اﭘﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺘﻔﺎوت ﻓﮑﺮ ﮐﻦ« ﺑﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزی ﺑﻮد ﻧﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در وﯾﺪﺋﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ در ﮐﻨﺎر اﻓﺮاد ﻣﺸﻬﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﺒﺮت اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ ﺑﻮد و ﺧﻮدﺷﺎن را در ﮐﻨﺎر آن ﻫﺎ
ﻗﺮار داد.
در اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ﺳﻌ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎص ﺑﻮدن را اﻟﻘﺎ ﮐﻦ .ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ او ﺧﺎص اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﺟﺰو
اﻓﺮاد ﺧﺎﺻ و ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﻪ ﺟﺰوی از ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺗﺒﻠﯿﻎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ او »ﺧﺎص« اﺳﺖ).اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻨﮑﺎر ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘ اﺳﺖ!(

ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﯾﺎ ﮐﭙﯽ راﯾﺘﯿﻨﮓ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻧﻮﺷﺘﻪای اﺳﺖ؟
ﻣﻬﺎرت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣ ﮐﻨﺪ .و اﯾﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ وﯾﺪﺋﻮی ﺗﺒﻠﯿ ﺎﺗ  ،ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺤﺼﻮل ،ﺑﻨﺮﻫﺎ ﯾﺎ
ﻫﺮ ﻓﺮﻣﺘ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺪف اﺻﻠ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻮﯾﺴ

ﻣﺮدم اﺣﺴﺎﺳ ﺧﺮﯾﺪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺧﺮﯾﺪﺷﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘ ﻫﺴﺘﻨﺪ!
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در ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻮﯾﺴ ﺑﺎﯾﺪ در ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﺼﻮﯾﺮی از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﻣ ﮐﻨﺪ را ﺑﺴﺎزﯾﺪ!

ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻﺗ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﮐﻤﮏ ﻣ ﮐﻨﻪ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﯾﮏ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻮﯾﺲ ﺣﺮﻓﻪای را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ!
ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺧﻮد و ﻧﯿﺎزﻫﺎ ،ﻧﮕﺮاﻧ ﻫﺎ ،ﺑﺎورﻫﺎ ،ﺗﺮسﻫﺎ ،ﻋﻼﯾﻖ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی آنﻫﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ ﺑﻮک:
»روش ﻣﻦ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدن ﮔﺮوه ﻫﺪف ،ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آنﻫﺎ و دﻋﻮت ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻧﻔﺮ از ﮔﺮوه ﺑﺮای ﺷﺎم و ﺻﺤﺒﺖ ﺟﺪیﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ  15ﯾﺎ  40ﻧﻔﺮ آنﻫﺎ ﺗﻤﺎس ﻣ ﮔﯿﺮم ﺗﺎ ﻧﻈﺮات ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪدﺳﺖ آورم .ﺑﻪ ﺟﻠﺴﺎت و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣ روم ﺗﺎ آنﻫﺎ را ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده و ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺎت ﺷﺨﺼﯿﺖ آنﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮم.
در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪه آل ،ﺗ ﺪادی از آنﻫﺎ را ﺳﺎلﻫﺎ در زﻧﺪﮔ ﺧﺼﻮﺻ ﺷﺎن ﻫﻤﺮاﻫ ﻣ ﮐﻨﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﻧﮕﯿﺰه ﮐﻠﯿﺪی واﻗﻌ آنﻫﺎ را
ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻢ«.

 4ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﭘﺮﻓﺮوش
اﮔﺮ ﺗﺒﻠﯿ ﺎﺗ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﯾﺎ ﭼﺎپ ﮐﺮدهاﯾﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮﺑﯽ از آن ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻓ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﯾﮑ از اﯾﻦ
 4ﺑﺨﺶ در ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮده ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ درﺳﺘ ﻃﺮاﺣ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.

 (1اوﻟﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﭘﺮﻓﺮوش :ﺟﺬب
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﻃﺮاﺣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺟﺬب ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﺶ ﺟﺬب اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ
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ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺟﺬب ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺨﺶ ﺟﺬب ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﯾﮏ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﭘﺮ ﻓﺮوش ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا اﮔﺮ ﺗﺒﻠﯿ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮی را ﺟﺬب ﮐﻨﺪ دﯾﮕﺮ اﻫﻤﯿﺘ
ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای آن ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ.

دﯾﺪه ﺷﺪن در اﯾﻦ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺷﻠﻮغ و ﭘﺮ از ﺗﺒﻠﯿ ﺎت ﮐﺎر ﺳﺎدهی ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ آﮔﻬ ﻫﺎ دﯾﺪه ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ!

درﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘ ﻣﺮدم ﻣﺠﻠﻪ ﯾﺎ روزﻧﺎﻣﻪای را ﺑﺎز ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺸﻢ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت را ﻣ ﺑﯿﻨﺪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺒﻠﯿ ﺎت ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .اﻣﺎ
اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿ ﺎت ﺗﻮﺟﻪ ای ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻗ ﻧﻤ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﻤﺎ در ﻣﺠﻠﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﯾﺎ آﻓﻼﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ!

ﺧﻮدﺗﺎن اﻣﺘﺤﺎﻧﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺠﻠﻪ را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ و از او ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺮرﺳ ﮐﻨﺪ ﺑ ﺪ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫ از او ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ
ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻮد را دﯾﺪه اﺳﺖ؟ ﻣﺘ ﺠﺐ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ او ﺗﺒﻠﯿﻎ را ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺸﻢ آن ﺗﺒﻠﯿﻎ را
دﯾﺪه ،اﻣﺎ ﻣﻐﺰ ﻫﯿﭻ ﭘﺮدازﺷ روی آن اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده و اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ً ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ آن ﺗﺒﻠﯿﻎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ!

ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﺪن ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻨﻮان ﺟﺬاﺑﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻋﻨﻮان ،ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﻤﺎﺳﺖ! ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد و ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﺪ و در آﺧﺮ ﮐﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺎن ﺗﯿﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪازه ﻓﻮﻧﺖ در ﺑﺎﻻی ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻗﺮار دارد.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻨﻮان ﺟﺬاﺑﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ام و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻫﺴﺖ؟

 (2ﺑﺨﺶ دوم :ادﻋﺎ
ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﺗﺒﻠﯿﻎ اﺛﺮ ﮔﺬار ادﻋﺎﯾﯽ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ رﻗﯿﺒﺎﻧﺘﺎن ﺟﺮأت ﺑﯿﺎن آن را ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ! و اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺟﺬب ﻣ ﮐﻨﺪ!
وﻗﺘ ﮐﻪ ﺷﺨﺼ ادﻋﺎی ﺷﻤﺎ را ﻣ ﺧﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻈﺮش ﺟﻠﺐ ﻣ ﺷﻮد .ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ دﯾﺪن ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اداﻣﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺷﻮد.
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ﻣﺰاﯾﺎی رﻗﺎﺑﺘ  ،ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺤﺼﻮل ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت آن در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد.

 (3ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺨﺶ :اﺛﺒﺎت
ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ادﻋﺎ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ادﻋﺎی ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺒﻠ  ،ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ و
ﻣﺪارک و ﻫﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و ﻣ ﺗﻮان اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد.

 4ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺑﺨﺶ :اﻗﺪام
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﻗﺪام ﯾﺎ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ :ﻣﺮدم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ را ﻣ ﺧﺮﻧﺪ ﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت را.

ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﺻﻼ ً ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻠﺪاﻧ را ﻧﺪارﯾﺪ! در ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ دﺳﺖﻓﺮوﺷ ﮔﻞ ﻣ ﻓﺮوﺷﺪ .و ﮔﻞﻫﺎ درون ﮔﻠﺪانﻫﺎی
زﯾﺒﺎی ﻫﺴﺘﻨﺪ .و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وﯾﮋهای دارد ﮐﻪ ﺑﺎﺧﺮﯾﺪ ﮔﻞﻫﺎ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﮔﻠﺪانﻫﺎ را راﯾﮕﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻞﻫﺎ
ﻫﻢ  20ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻓﻘﻂ ﻫﻤﺎن روز در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻫﺴﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﮔﻞﻫﺎ را ﺑﺨﺮﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻼ ً ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﺮﯾﺪ آن ﻧﺒﻮدهاﯾﺪ! اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ .و اﮔﺮ اﯾﻦ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﺿﺮر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

ﭘﺲ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاﺑﯽ را ﻃﺮاﺣ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘ از آن ﺑﮕﺬرﻧﺪ.

روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﺠﻼت ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺎ؟ )آﻓﻼﯾﻦ و آﻧﻼﯾﻦ(
ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﺒﻠﯿ ﺎت ﭼﺎﭘﯽ در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺠﻼت ﻣ روﻧﺪ .ﻣﺪﺗ ﺑ ﺪ اﺣﺴﺎس ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﻓﺮوﺷﺸﺎن ﺗ ﯿﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧ
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ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .و در آﺧﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿ ﺎت روش ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣ رﺳﻨﺪ.

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠ  ،ﻧﻮع ﺗﺒﻠﯿ اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺗﺒﻠﯿ ﺎت ﭼﺎﭘﯽ اﺻﻮﻟ دارد و اﮔﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﻮد
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮوش ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﺧﺖ و ﻃﺮاﺣ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ رﻗﯿﺒﺎن را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺮرﺳ ﮐﻨﯿﺪ .و ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ آنﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .و ﻣﺰﯾﺖ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻓﺮد ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻧﺒﺎﺷﺪ وﻟ اﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اوﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮ آن را ﺑﯿﺎن ﻣ ﮐﻨﯿﺪ.

ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺳﺲ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕ در ﺗﺒﻠﯿ ﺎت ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺲ از ﮔﻮﺟﻪﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺘﺸﺎن
ﮐﺎﻣﻼ ً ﮐﻨﺪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺧﻮش رﻧﮓﺗﺮ و ﺧﻮش ﻣﺰه ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن دﯾﮕﺮ
ﺳﺎزﻧﺪهﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣ دادﻧﺪ .وﻟ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از رﻗﯿﺒﺎن ﭘﯿﺸ ﮔﺮﻓﺖ.

ﭼﻪ ﺗﺒﻠﯿ ﺎت ﺷﻤﺎ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ آﻓﻼﯾﻦ )ﭼﺎﭘﯽ( ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ آن اﺳﺖ زﯾﺮا اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد.

 13روش ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺳﺐ آ ﮔﻬﯽﻫﺎی ﭼﺎﭘﯽ در ﻣﺠﻼت و روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﻨﻮان راهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری دارد .ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﻠﯿ ﺎت ﭼﺎﭘﯽ ﺧﻮد از روشﻫﺎی زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﯿﺎن ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ:
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل:
ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ در زﻣﺎن ﮐﺮوﻧﺎ  100درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑ در  10ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ  50درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ )ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﺤﺚ(:
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ﻣ ﺜ ﺎل :
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داروﻫﺎی ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه ﻣ ﻣﯿﺮﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﮐﺎرﺑﺮان داروﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ داروﺳﺎز
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ:

ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ:
ﻣﺜﺎل 4 :ﭼﯿﺰ در ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ از ﺗﻮاﻟﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﺜﯿﻒﺗﺮ و آﻟﻮدهﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ) .ﺧﻄﺎب ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ(

ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﻣﺘﻌﺠﺐ ﮐﻨﯿﺪ ).ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺳﺎﺧﺘﻦ(

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻓﺮوش ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮد:
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اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﻌﺎره:

ﯾﮏ داﺳﺘﺎن واﻗﻌﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ) ﻧﻘﻞ داﺳﺘﺎن واﻗﻌﯽ(

ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ) .اﯾﺠﺎد ﻧﯿﺎز(

ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺳﻮال )ﻃﺮح ﺳﻮال(

از ﯾﮏ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

اراﺋﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ:
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ﺑﻌﺪ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ از ﺗﮑﻨﯿﮏ »ﺧﺐ ﮐﻪ ﭼﯽ؟« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺘﻦ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ آﯾﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﺪف ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ »ﺧﺐ ﮐﻪ ﭼ ؟« ﭘﺎﺳﺦ ﻣ دﻫﺪ؟ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ﻣﺘﻦ را وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ و
دوﺑﺎره ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و اﻧﻘﺪر اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﺪف ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﻔﺘﻦ آن ﺑﮕﻮﯾﺪ اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ً ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻢ.

اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ را روی ﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﺮﯾﺪ و ﺑ ﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ از از ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ :ﺧﺐ ﮐﻪ ﭼ ؟ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮑ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﻮیﺗﺮ ﮐﺮدن ﺗﺒﻠﯿ ﺎت ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﺪ ﮐﻪ »ﻣﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه روﻏﻦ آﻓﺘﺎب ﮔﺮدان در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ «.ﺧﻮاﻧﻨﺪه
ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﺪ :ﺧﺐ ﮐﻪ ﭼ ؟
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ روﻏﻦﻫﺎی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯿﺰان ﺟﺬب ﮐﻢﺗﺮی دارد .ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن دارﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
ﯾﺎ
روﻏﻦﻫﺎی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯿﺰان ﺟﺬب ﮐﻢﺗﺮی دارد .ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻧﺪام ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و
ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺮخ ﮐﺮدﻧ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

 8ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﯾﮏ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻮﯾﺴﯽ
 (1ﻋﻨﻮان ﺷﻤﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ،آرزو و ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺸﺘﺮی را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﻮانﻫﺎ ،ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎم ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﻋﻨﻮان اﺳﺖ .ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻋﻨﻮان ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن
ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺒﻠﯿﻎ اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ اﯾﻦ آﮔﻬ ﻫﺎ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ را در ﻋﻨﻮان ﻣ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن را از دﺳﺖ ﻣ دﻫﻨﺪ.

 (2ﻋﻨﻮان ﻫﺎی ﺧﻨﺪه دار و ﺑﺎﻣﺰه اﺻﻼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ!
ﺧﯿﻠ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿ ﺎﺗ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺨﻨﺪاﻧﺪ .ﻋﻨﻮان زﻣﺎﻧ ﻓﺮوش اﯾﺠﺎد ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت
ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ و در آنﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﻋﻨﻮاﻧ ﻣﺜﻞ »ﮔﺎﻣ دﯾﮕﺮ در ارﺗﻘﺎی ﺻﻨ ﺖ« ﻣﺒﻬﻢ و
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ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

 (3ﻋﻨﻮان ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻠﯽ اﺳﺖ؟ ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮی را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار داده اﺳﺖ؟
ﻋﻨﻮان ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺘﺮی را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻠ اﺳﺖ ) ﮔﺮوه ﺧﺎﺻ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار ﻧﺪاده اﺳﺖ؟(

ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺧﻮد را ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺜﻞ وﻗﺘ ﮐﻪ در ﺷﻠﻮﻏ ﺑﺎ ﺻﺪا زدن دوﺳﺖ ﺧﻮد ،او را از ﺑﻘﯿﻪ ﺟﺪا ﻣ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان را دﻗﯿﻘﺎ ً ﺑﺮای او ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ.

 (4آﯾﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارد؟
ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﻓﻮﻧﺖﻫﺎ را ﺑﺰرگ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﻂ را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ .از رﻧﮓﻫﺎی ﻣﻌﮑﻮس اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﻣﺘﻦ
ﺳﻔﯿﺪ را روی زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﮑ ﻧﮕﺬارﯾﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮرﺳ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﻪ
آﮔﻬ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣ دﻫﺪ) .ﻋﮑﺲﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از رﻧﮓﻫﺎی ﻣﻌﮑﻮس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻪ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻣﺘﻦ در ﺗﻀﺎد ﻧﯿﺴﺖ!(

 (5ﻋﻨﻮان ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼﯾﻖ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه آن را در ﻧﻈﺮ ﻣ ﮔﯿﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺳﻮدی ﺑﻪ او ﻣ رﺳﺪ .آﮔﻬ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺳﻮدی ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣ رﺳﺎﻧﺪ؟

ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤ دﻫﻨﺪ .ﻏﯿﺮ از اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ در آﮔﻬ ﺷﻤﺎ ﺳﻮدی ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﻣﺮدم ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﺴﺐ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮدم ﻋﺸﻖ ،ﻏﺮور ،ﻋﻼﯾﻖ ،زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺗﺤﺴﯿﻦ را
ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ.

 (6ﻋﻨﻮان ﺑﺎﯾﺪ واﺿﺢ و ﺷﻔﺎف ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺒﻬﻢ و ﮔﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺸ از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻤﺎ را ﻧﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘ از آن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻨﻮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ راﺣﺘ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﻪ اداﻣﻪ آﮔﻬ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﺪس و ﮔﻤﺎن ﻧﮕﺬارد.
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ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺗﯿﺘﺮ »ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ« ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤ ﮐﻨﺪ آﮔﻬ در ﻣﻮرد ﭼﯿﺴﺖ .اﯾﻦ آﮔﻬ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻋﻄﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﻪای ﺑﻪ
ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺪف اﯾﻦ آﮔﻬ ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی ﺑﻮد ﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش.

 (7ﻋﻨﻮان ﺷﻤﺎ دﻗﯿﻖ و وﯾﮋه اﺳﺖ؟
ﻣﺮدم دروغﻫﺎی زﯾﺎدی ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿ ﺎت ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻫﺮ ادﻋﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ راﺣﺘ ﺑﺎور و ﻗﺒﻮل ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ .دﻗﯿﻖ
ﺑﻮدن ﻋﻨﻮان ﺳﺒﺐ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻣ ﺷﻮد .ﺳﺖ ﮔﺎدﯾﻦ در ﮐﺘﺎب »ﻫﻤﻪی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن دروغﮔﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ« ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺧﺮﯾﺪاران اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﯾﮏ دروغﮔﻮ اﺳﺖ .ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ادﻋﺎﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻠ ﮔﻮﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪار ﮐﻤﮏ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮد.

 (8ﻋﻨﻮان ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎورﮐﺮدﻧﯽ اﺳﺖ؟
از ادﻋﺎﻫﺎی ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣ ﮐﻨﺪ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ .ادﻋﺎﻫﺎی ﻣﺜﻞ »در ﮐﻤﺘﺮ از  30روز ﻻﻏﺮ ﺷﻮﯾﺪ ﯾﺎ در ﮐﻤﺘﺮ ﯾﮏ ﻣﺎه درآﻣﺪ
ﺧﻮد را ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﯿﺪ« اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ادﻋﺎﻫﺎی دارﯾﺪ در ﻋﻨﻮان و ﻣﺘﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮات ﻣﺸﺘﺮی آن را ذﮐﺮ
ﮐﻨﯿﺪ.

 8روش ﺳﺎﺧﺖ ﻋﻨﻮان ﻫﺎی ﺟﺬاب
 (1ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﺳﺮﻋﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﻣ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣ دﻫﺪ از ﻓﺮدی ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﮐﺎﻻ را ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﺸﺎن ﻣ رﺳﺎﻧﺪ .و ﻧﯿﺰ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻟﺨﻮاه ﺑﺮﺳﻨﺪ.

اﮔﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ داروﻫﺎﯾﯽ ﻻﻏﺮی را ﺑﺮای ﻓﺮوش دارﯾﺪ وﻟ زﻣﺎن اﺛﺮ ﮔﺬاری آن ﯾﮏ ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣ ﮐﺸﺪ .اﺣﺘﻤﺎل ﺷﮑﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ!

 (2ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﺳﻮال ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ)ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺳﻮال(
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ﻣﺜﺎل :آﯾﺎ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﮐﻪ در  3ﻣﺎه ﺑﻪ وزن اﯾﺪه آل ﺧﻮد ﺑﺮﺳﯿﺪ؟

 (3اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺎﯾﺞ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ
دادن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ و ﺑﺎ ارزش ﯾﮑ از روشﻫﺎی ﻋﺎﻟ ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﺳﺖ) .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را راﯾﮕﺎن در ﺧﺪﻣﺖ
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﮕﺬارﯾﻢ(
ﻣﺜﺎل :داﻧﻠﻮد ﮐﺘﺎب راﯾﮕﺎن  10ﻗﺪم ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴ

 (4ﻣﯿﺰان ﻧﺘﯿﺠﻪ را دﻗﯿﻖ و ﺑﺎ اﻋﺪاد ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ
از ﮐﻠﻤﺎت ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﯿﻠ  ،ﺳﺮﯾﻊ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ...در ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﻣﻘﺎدﯾﺮ واﻗﻌ و دﻗﯿﻖ
)ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺪاد( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

 (5ﺑﯿﺎن ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ
ﻣﻐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺳﺘﺎن و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺛﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ داﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی دارﻧﺪ از
زﻣﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن داﺳﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻣﻮزشﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺳﺘﺎن اراﺋﻪ ﻣ ﺷﻮد.

 (6ﺑﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮدن آن ﺗﺎﮐﯿﺪ و اﺷﺎره ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﺮدم ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺗﮑﺮاری و ﻗﺪﯾﻤ را ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﺪ .آنﻫﺎ ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪی را ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ .و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﺛﺮﮔﺬاری ﺗﯿﺘﺮ  2ﺧﯿﻠ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﯿﺘﺮ  1اﺳﺖ ،ﭼﻮنﮐﻪ در ﺗﯿﺘﺮ  2ﺑﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮدن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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 (7زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮدن ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﻣﺸﺘﺮی
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ؛ ﭼﻮنﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺗﻤﺎﯾﻠ ﺑﻪ ﻋﻮض
ﮐﺮدن دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد درﺑﺎره ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل:

 (8ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻫﺸﺪار ﺑﺪﻫﯿﺪ.
ﻣﺎﯾﺎ ﺑﻮردو در ﯾﮑ از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در در ﻃ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺒﻠﯿ ﺎت ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از دﺧﺎﻧﯿﺎت اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻫﺸﺪار ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻗﻮیﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ دارد؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺒﻠﯿ ﺎت اﺛﺮﮔﺬاری ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪﺗ دارﻧﺪ و
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺧﯿﻠ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻋﺎدی ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل:

 5ﮔﺎم ﺗﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺤﺼﻮل آﻣﻮزﺷﯽ )ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺤﺼﻮل(
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر وﯾﺪﺋﻮ زﯾﺮ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻮﯾﺴ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﮐﻨﻢ در دوره ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻮﯾﺴ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ) .ﺑﺮای
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ دوره روی ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ(

ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﺳﺒﺰ و ﻣﺤﺼﻮل آﻣﻮزﺷ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻮﯾﺴ اﺳﺖ) .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه و اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮ روی دﮐﻤﻪ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﺑﺎﻻ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ(.
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در  omigo.irﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در اﻣﯿﮕﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و آﻧﺮا ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ
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