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 ۰۱نکته مهم برای افزایش تاثیر گذاری متن تبلیغاتی تان

امروزه نوشتن تبلیغ نویسی و متنی که بتواند روی خواننددان ن مدتن تبلیتدنتی تدنبیر بددبارا بسدینر دن
اهمیت است .زیرا اار متن تبلیغ بتواند مشتری را متقنعد کند و اعتمنا او را جلب کند ،فروش را نسن تر مدی
کند.
ار این مقنله کرگ سیمپسو که ار امر بنزارینبی فعنلیت میکند به  01نکته مهم ار تبلیغ نویسدی بدرای بدن
برا تأبیرادباری ن میپدراازا ( .بدرای نوشدتن ایدن مقنلده از م لده
خالقیت شمنره  011استفناه کراهایم).

چه خواتن متن تبلیدغ را مینویسدید و چده نویسدندهای بدرای تبلیدغ
نویسی استخدام کراه بنشید ،بنزهم میتوانید از نکنتی که ار این مقنلده
افتهشدهاند بهره بدیرید و ناهی بهتری تولید کنید.
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 -۰از زمان حال و دومشخص استفاده کنید.
زمننی که من شروع به خواند هر متن تبلیتنتیای میکنیم ،اوست ااریم از کلمه شمن استفناه شوا .زمننی کده
این کلمه را میبینیم ،مطمئن میشویم که نویسنده اارا بن من صحبت میکند و بنعث میشوا که مدن خوامدن
را بن محصول مورانظر تصور کنیم .پس بهتر است تن جنی ممکن از ضمیر شمن و از زمن

دنل نضدر اسدتفناه

کنید؛ نه از زمن هنی نینده ین ابشته! ندویید (( :مشترین از فواید بیشمنر نوشدیدنی نلو ده ورای مدن بهرهمندد
خواهند شد )).بلکه بدویید  :شمن از فواید بیشمنر نوشیدنی نلو ه ورای من بهرهمند میشوید)).
-2سبک نگارش ساده و روانی داشته باشید.
هدف از ندنرش شمن این است که محصول ین خدمنت خوا را به فروش برسننید ،نه اینکه خواننددان را تحدت
تأبیر سبک ندنرشی خوا قرار اهیدد .همنندین بنیدد یدوری بنویسدید کده همده مشدترین بدهرا تی متوجده
منظورتن بشوند و ارک ننارستی از ن نداشته بنشند.

-3

از کلمات ساده استفاده کنید.

این مورا به مورا قبلدی شدبنهت اارا .اادر
نوشته شدمن پدر از کلمدنت سدخت و اابدی
بنشد ،مشترین ن را نخواهند خواند.
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اطالعات رایگانی به مشتریان ارائه کنید.

برای اینکه چی ی به است نورید ،بنید چی ی هم ارا ه کنید .شمن بنید به یریقی توجه مشدترین را جلدب
کنید؛ پس بنید چی ی به ن هن بدهید که برایشن ارزش وقت اباشتن ااشته بنشد .و یکی از چی هنیی کده
میتوانید به ن هن ارا ه کنید ،ایالعنت رایدن است .ار ابتدای متن تبلیغ مطلب مفید و جنلب را بدن ن هدن
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به اشتراک بدبارید .این کنر برای بنزارینبن اینترنتی سناهتر است؛ زیرا ن هن میتوانند به همراه ناهیشدن
یک نسخه کتنب الکترونیکی کوچک و کم
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م ارسنل کنند.

متن تبلیغاتی اتان یا آگهیتان را خاص کنید.

روزانه تبلیتنت مختلف و تکراریای را هم ار فضنی م نزی و هم بهصورت چنپی میبینیم؛ کنر بهجنیی رسدیده
که ایدر نمیتوانیم به بسینری از ن هن اعتمنا کنیم .یکی از متخصصن

وزه تبلیتنت برای غلبه بر این مشکل

ار ناهیاش بهجنی اینکه بنویسد (( تقریبنً صد ه ار نفر یکی از محصو ت من را خریدهاند)) ،نوشت (( 28471
نفر یکی از محصو ت من را خریدهاند )) .اولین جمله چی ی است که بنعث فراری ااا مشترین میشدوا زیدرا
همهروزه جمله مشنبهی را میشنویم ین ارجنیی میخوانیم .امن جمله اوم شدبنهت بیشدتری بده قیقدت اارا.
سناه بدوییم ،اعداا و ایالعنت را بهصورت اقیق و مشخص بین کنید ،نه ارا شده.
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متن تبلیغاتی طوالنیای بنویسید.

ا تمن ً شنیدهاید که میاویند متن تبلیتنتیتن نه بنید کوتنه نده
یو نی بنشد .امن اار به شکلی هوشمندانه متن تبلیتدنتی خدوا را
تهیه کنید ،میتوانید مطمئن بنشید که مدتن یدو نی هدم مدورا
استقبنل مشترین قرار میایرند.
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در پیشنویس متن تبلیغاتی ،نوشتهی بلند باالیی بنویسید و سپس خالصهاش کنید.

هندنمیکه مشتول ندنرش پیشنویس متن تبلیتدنتی
خوا هستید ،به فکر یو نی شد متن نبنشید؛ چو
قرار نیست ن متن را عیننً ار ناهی اصلی بنویسدید.
تن میتوانید ایدههن و ج ییدنت را بهصدورت کنمدل ار
پیشنویس بینورید .سپس بده عقدب بنزارایدد ،مدتن
خوا را اوبنره بخوانید ،ن را اصالح کنید ،بخشهدنی
اضنفی را بف و چکیده خوبی از ن تهیه کنید.

وبسایت مغناطیس مشتری  :آموزش بازاریابی و فروش اینترنتی  ،بهبود کسب و کارهای اینترنتی
www.customermagnet.ir

-8

از کمک به رقبایتان بپرهیزید.

نینزی نیست که زمن زینای ار مورا محصول و بنزار بهصورت کلی صدحبت کنیدد .بهتدر اسدت م ایدنی عدنلی
محصول خواتن را بن ج یینت تعریف کنید.
بهعنوا مثنل ،اار ار یطه خدمنت نظنفت من ل کنر میکنید ،نینزی نیست برای مخنیبننتن تعریف کنید کده
چقدر خوب میشد اار شخص ایدری نظنفت من ل ن هن را به عهدده میارفدت و ن هدن میتوانسدتند بیشدتر
استرا ت کنند .بله ،ن هن قطعنً بن این موضوع موافقاند .پس به سراغ اینترنت میروند و به انبدنل شدرکتهنیی
میاراند که این کنر را ان نم میاهند و ارنهنیت شرکتی غیر از شرکت شمن را انتخنب میکنند .شدمن بنیدد ار
مورا م اینیی که شرکت شمن ار قینس بن ایدر شرکتهن به مشترین ارا ه میکند صحبت کنید.

 -9نصفهنیمه صحبت نکنید.
فرض نکنید که مشترین شمن را بهاندازه کنفی میشننسند و از م اینیی کده بده ن هدن ارا ده میکنیدد بنخبرندد.
همننین واستن بنشد که نیمی از م این را روی یک براه و ایدری را روی براهای ایدر ننویسید ،زیرا ممکن
است یکی از ن هن به هر الیلی ام شوا .شمن تنهن همدین یدک شدننس را بدرای جدبب مخنیدب ااریدد؛ از ن
بهارستی بهره ببرید.

-۰۱زیر تصاویری که استفاده میکنید ،توضیحی بنویسید.
همن یور که ایوید ،اُایلوی ،متخصص یطه تبلیتنت میاوید (( :بیشتر مدرام تمنیدل بیشدتری بده خواندد
نوشتههن و توضیحنت زیر عکسهن اارند تن متن اصلی تبلیغ .پس هیچانه تصویری را بدو توضیح رهدن نکنیدد.
یناتن بنشد که ار توضیح زیر عکسهن از برند خوا ننم ببرید تن ار ذهن ن هن بنقی بمنند)) .

برای مقاالت و آموزش های بیشتر به وبسایت مغناطیس مشتری
مراجعه کنید.
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