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Dolgozol rajta, hogy jót nyújtsál, többet adj,
minőségi legyen a terméked, a szolgáltatásod.
De hogyan mondd el mindezt úgy a vásárlóknak,
hogy meg is értsék?

Íme 4 tipp:

Egy kis kitekintés:

Miért használunk sokszor általános szavakat és közhelyeket ahelyett, hogy 
izgalmasan és érdekesen írnánk?

3 okból is:

1. Azt szokták meg az iskolai fogalmazásokban, dolgozatokban
hogy ez is működik, elég, nem kell több.

2. Komolynak akarnak tűnni, nem akarnak manipulatívnak vagy nyomulósnak 
látszani, komoly szavakkal a saját komoly szándékukat szeretnék 
bizonyítani.

3. És: azt gondolják, a vevő okos, pontosan tudja, mit takar a "minőségi", a 
"szép", a "kiváló" – szó.

Hogyan csináld másként?

1. Mutass meg egy helyzetet, ahol a vevő a terméket használja!

Például: Nem "divatos táskát készítek", hanem: 

"Ha ezt a táskát hordod felcsillan majd a kolléganőid szeme és még 
ismeretlenek is megdicsérik az utcán."

2. Mondd el, mit kerül el vele!

Például: Nem "minőségi táskát készítek", hanem: 

"Ez a táska nem fog szétesni fél év után, nem feslik fel a varrás, nem kopik 
meg a bőr pár hónap alatt. Ha mégis ez történne, 1 éven belül bármikor 
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visszahozhatod és kicseréljük, 2 éven belül pedig megjavítjuk - mert azt 
szeretnénk, ha ez a táska nem csak egy lenne a "pár hétig hordtam, aztán 
tönkrement" cuccaid listáján."

3. Hass az érzékeire!

Például: "Nem szép táskát készítek", hanem:

"Amikor a kezedbe veszed és beszippantod a friss bőr kellemes illatát, aztán 
végigsimítod a felületét és érzed, milyen sima, milyen természetes, 
örömmel tölt el."

4. Fogalmazd meg részletesen!

Például: "Nem praktikus táskát készítek", hanem:

"Olyan táskát terveztem, amiben minden kis apróságodnak megtalálhatod a 
maga helyét, többé nem kell keresgélned a kapu előtt állva a sötétben a 
lakáskulcsot, vagy hallgatnod a telefon csörgését, miközben fogalmad sincs, 
hova tűnt."

Hogy hangzana a te szöveged másként a fenti 4 tipp valamelyikét 
felhasználva?

Szeretnél megtanulni igazán hatásos és meggyőző hirdetéseket, 
termékleírásokat, reklámokat írni? Tarts velünk itt: 
www.gazdagmami.hu/nagykampany
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