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17 مدل برای ساخت عنوان تبلیغاتی
آذر جوزی برگرفته از کتاب های 1001 راهکار تبلیغاتی و تبلیغات چریکی

عنوان، مهم ترین بخش متن تبلیغاتی است. البرت السکر، پدر تبلیغات مدرن می گوید: 

»عنوان، 90 درصد تاثیر یک آگهی محسوب می شود«.

یا  موفقیت  باعث  شما  عنوان  کاپلز،  جان  قول  به  است.  علم  یک  عنوان  نگارش 

شکستتان می شود، در واقع اگر 10 ساعت زمان برای تهیه  یک آگهی تبلیغاتی داشته 

باشید، 9 ساعت آن را صرف طراحی تیتر یا عنوان مناسب کنید.

عنوان  یک  دارد.  وجود  مختلف  تبلیغاتی  عناوین  اثرگذاری  در  بزرگی  تفاوت های 

می تواند توجه 15 درصد خوانندگان را به خود جلب کند و عنوان دیگری، 25 تا 30 

درصد و حتی 50 درصد یا بیشتر.
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عوامل زیادی در تاثیر عنوان شما نقش دارد:

تعداد واژه ها، تعداد سطرها، اندازه  حروف و استفاده از بازی با کلمات. یک عنوان 

موفق باید توجه مشتری احتمالی را جلب کند، در او عالقه ای برانگیزد و در نهایت 

او را وادار به خرید کند.

17 مدل عنوان تبلیغاتی
1. فراموش نکنید عنوان تبلیغ شما باید به شکلی باشد که جاذبه ای برای مخاطب 

دربرداشته باشد و او را به جست وجوی اطالعات بیشتر، مشاهده ادامه تبلیغ یا 

خواندن بقیه  تبلیغ شما در بروشور ترغیب کند.

2. عنوان تبلیغ خود را به شکلی طراحی کنید که گویی تنها با یک مخاطب سروکار 

دارید؛ حتی اگر بدانید در آن لحظه بیست میلیون نفر پیام شما را دریافت می کنند. 

به طور مستقیم با تک تک مخاطبان خود حرف بزنید.

»اگر کارمند فروش هستید، کتاب فروش موفق می تواند به شما کمک کند«.

3. عنوان تبلیغ خود را با سبک اخبار طراحی کنید، به ویژه در مورد تبلیغات در 

مجله ها و روزنامه ها. چون ذهن مخاطب هنگام مراجعه به رسانه در جست وجوی 

خبر است.

»کتاب شکستن مرزهای فروش نایاب شد!«

4. از واژه هایی استفاده کنید که برای مخاطبان  جذاب باشد و توجه بیشتر آنان را 

به عنوان آگهی جلب کند. واژه هایی نظیر »جدید«، »با معرفی« یا »به بازار آمد«.

5. در عنوان تبلیغ از تاریخ استفاده کنید. استفاده از تاریخ یا روز مشخص، توجه 

مخاطبان را به پیام بیشتر جلب می کند.

https://modiresabz.com/


3

6. اگر قیمت محصول، مناسب است و در مقایسه با رقبا مزیتی محسوب می شود، 

نباید  لزوما  قیمت  این  که  باشید  داشته  توجه  کنید.  ذکر  تبلیغ  عنوان  در  را  آن 

ذکر  باشد.  رقبا  با محصوالت  هم رده  می تواند  بلکه  باشد،  رقبا  قیمت  از  پایین تر 

قیمت محصول، ناخودآگاه توجه بیننده را جلب می کند.

است  این  تبلیغ  عنوان  در طراحی  قابل توجه  و  ایده های جالب  از  دیگر  یکی   .7

کنید. مردم  به مشتریان معرفی  را  پرداخت قیمت محصول  از  که طرح ساده ای 

دوست دارند بدانند هزینه ای که در قبال محصولی پرداخت می کنند، در برابر منافع 

محصول گران نخواهد بود.

8. در عنوان تبلیغ، مزیتی اضافی و منحصربه فرد را به مشتریان معرفی کنید و 

خدمات رایگان یا محصولی را در قالب عنوان تبلیغ پیش روی خریداران قرار دهید.

9. گاه برای مخاطبان، خواندن یک داستان کوچک در زمینه کارایی محصول بیش 

 از هر چیزی لذت بخش و جالب است.

در  می تواند  »کدام یک«  و  »چرا«  »چگونه«،  نظیر  پرسشی  واژگان  از  استفاده   .10

تاثیرگذاری عنوان یا پیام تبلیغ نقش داشته باشد.

مثال: چگونه با یادگیری »بازاریابی با اینستاگرام« فروش  سایت را افزایش دهیم؟

11. عنوان آگهی تبلیغاتی را با یک توصیه آغاز کنید.

»توصیه برای افرادی که تا به حال چند طراح سایت عوض کردند اما هنوز نتوانستند 

سایت دلخواهشان را راه اندازی کنند«.

روش »مقایسه سیب با پرتقال« در تبلیغ نویسی

12. از نگارش خاطره برای طراحی عنوان تبلیغاتی استفاده کنید.
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»هیچ وقت فکر نمی کردم منی که هیچ چیز از برنامه نویسی نمی دانم روزی بتوانم 

خودم یک سایت حرفه ای طراحی کنم«

13. عنوان تبلیغ را در قالب طرح پرسش و گزینه های مناسب برای پاسخ به آن و 

به عبارت دیگر، در قالب آزمون ارائه کنید.

»به نظر شما کدام  یک از روش های زیر فروش وب سایت را افزایش می دهد؟«

الف. افزایش رتبه وب سایت

ب. بازاریابی در شبکه های اجتماعی

ج. بهبود فرایند خرید  سایت

در  محصول  برند  و  نام  ذکر  است  برندسازی  بیشتر  تبلیغ  از  شما  هدف  اگر   .14

ابتدای عنوان آگهی بسیار بر مخاطبان تاثیر می گذارد. فراموش نکنید که این روش، 

موثرترین راه تاثیرگذاری بر مخاطبان و ترغیب آنان به جست وجوی بیشتر درباره  

بازار کرده  وارد  نوپا  برندی  با  اگر محصولی جدید  به ویژه  محصول شما نیست؛ 

باشید.

15. مردم همواره خواهان خرید محصوالتی هستند که به آسانی مورد استفاده قرار 

گیرد، مصرف انرژی کمی داشته باشد و جایگاه اجتماعی آنان را تقویت کند.

را  اجتماعی  جایگاه  یا  امنیت  سرعت،  آن ها  نمی خرند،  اتومبیل  مصرف کنندگان 

می خرند. تولیدکنندگان لوازم آرایشی، کرم های حاوی آب و چربی را نمی فروشند، 

آنان زیبایی و جوانی را می فروشند.

بعضی از تبلیغات وعده منافع متعددی را می دهند- اغلب بیش از سه وعده و این 

اشتباه است. 

شما ذهن خواننده را با وعده  منافع بسیار سرگردان می کنید. آگهی هایی که بهترین 
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نتیجه را کسب می کنند، تمام انرژی خود را بر وعده ای خاص متمرکز می سازند.

16. مردم شیفته  تبلیغاتی هستند که به آنان انجام کاری را آموزش می دهد.

چگونه وزنتان را کاهش دهید

چگونه دوستان خوبی بیابید

چگونه ثروتمند شوید

دیوید  ترجیح می دهند.  مفیدند،  اطالعات  که حاوی  را  پیام هایی  مردم خواندن 

اگیلوِی افسانه ای می گوید که پیام های علمی معموال 70 درصد بیشتر از آگهی هایی 

که فاقد آن ها هستند، خواننده دارند. پژوهش موسسه  باک/البرت/ِبکر نشان می دهد 

که مردم وقتی حق انتخاب در خواندن انواع مختلف پیام را دارند، آن هایی را که 

دارای اطالعات مفیدند ترجیح می دهند. عنوان هایی که کنجکاوی را برمی انگیزند، 

نتیجه هایی خوب کسب می کنند.

17. مردم به سمت پدیده های جدید جلب شده و معموال به هر پدیده  غیر معمول 

عالقه مندند. آن  ها با پدیده های تازه احساس سرزندگی می کنند و این تاثیری فوری 

و وسوسه کننده دارد. این شیفتگی ناشی از عقیده ای نادرست، اما بسیار ریشه دار 

است که هر چیز تازه ای بهتر از کهنه است. پودر شوینده »تاید« از زمان معرفی اش، 

55 مرتبه تغییر کرده است.

روش های تازه ای برای استفاده از محصولتان بیابید تا میزان فروش را باال ببرید. اعالم 

یک محصول یا خدمات جدید می تواند شامل اطالعات جدید، فکر جدید، فرمول 

بهینه سازی  تکنولوژی جدید،  رنگ جدید، طعم جدید،  بسته بندی جدید،  جدید، 

محصول قدیمی، روش جدید برای استفاده از محصول و … باشد.
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اگر خواننده یا بیننده  تبلیغ شما با دیدن عنوان آگهی تبلیغاتی، لحظه ای درنگ کرد 

و در جست وجوی اطالعات بیشتر برآمد یا به عبارت دیگر، به ادامه  آگهی توجه 

کرد، شما در طراحی عنوان آگهی موفق بوده اید؛ اما اگر این طور نشد و مخاطب 

آگهی  تهیه  زمینه  در  سرمایه گذاری  هزینه  گذشت،  تبلیغ  کنار  از  بی تفاوت  کامال 

تبلیغاتی شما به احتمال زیاد به هدر رفته است و تاثیر کمتری بر مشتریان هدف 

باقی می گذارد.

فراموش نکنید نخستین گره میان شما و مخاطبان، عنوان یا عبارت سرآغاز آگهی 

تبلیغاتی است. نه فقط واژگان این عبارت مهم است، بلکه سبک و شیوه  بیان آن با 

مخاطبان نیز تاثیر زیادی دارد. هیچ وقت از عناوین خسته کننده برای مخاطبان در 

طراحی عنوان تبلیغاتی استفاده نکنید. هرگز با کپی  کردن از عناوین سایر برندها، 

عبارتی را سرهم نکنید.

https://modiresabz.com/

