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5 روش ایجاد پیش فرض در تبلیغ
سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

در تبلیغ نویسی معموال از یک ایده NLP به نام Presupposition یا ایجاد پیش فرض 

استفاده می شود. در این روش با تغییر ساختار جمله، مطلب را طوری به مخاطب 

منتقل می  کنیم که پذیرفتن و باور کردن آن خیلی ساده تر می شود. درواقع مغز ما 

بر  را درست و بدیهی می پندارد و  از آن  با جمله ای مواجه می شود، بخشی  وقتی 

درستی بخش دیگر متمرکز می شود. مثال اگر از کسی بپرسید: »آیا کلید اتومبیل مرا 

ندیده ای؟« او به راحتی می پذیرد که شما اتومبیلی دارید که کلیدش گم شده است، 

درصورتی که شاید اصال اتومبیلی در کار نیست! در این حالت مغز بیشتر بر دیدن یا 

ندیدن کلید تمرکز می کند. برای ایجاد پیش فرض در تبلیغ نویسی چند قالب آماده 

وجود دارد که می توانیم استفاده کنیم.

 

https://modiresabz.com


2

5 قالب ساخت پیش فرض
1. همان طور که می دانید…

اولین روش افزودن عبارت »همان طور که می دانید« به اول جمله است. این کار 

باعث می شود مخاطب آمادگی بیشتری برای پذیرش گفته شما داشته باشد. مثال 

عبارت  از  شما  وقتی  داریم«.  مشتری   1287 ما  می دانید  که  »همان طور  بنویسید 

»همان طور که می دانید« استفاده می کنید مغز به صورت ناخودآگاه دنبال حرف تایید 

شما است و بنابراین چیزی که بعدازآن می گویید خیلی راحت تر تایید خواهد شد.

که  »همان طور  می گویید  وقتی  پیش فرض،  یا   Presupposition روش  طبق 

می دانید«، مغز این قسمت را بدیهی می گیرد یعنی فرض می کند: بله من که 100 

درصد می دانم. بنابراین بعدازآن هر چیزی را که می گویید راحت تر قبول می کند.

2. حتما تایید می کنید که…
دومین قالب این گونه است که در ابتدای جمله می گویید »مطمئنم تایید می کنید 

کار بسیار سختی است.«  که« و بعدازآن مثال می گویید »مدیریت 1287 مشتری 

همین که در ابتدا می گویید حتما تایید می کنید، مغز را آماده می کنید که مغز آن 

نباشد و کار ما بسیار راحت تر  را تایید کند و دنبال نقض کردن موضوع  مطلب 

می شود.

3. هرکسی می داند…
باید  حتما  امروزه  می داند  »هرکسی  بگوییم  مثال  که  است  این  دیگر  قالب  یک 

وب سایت داشته باشیم.« فرض کنید کار شما طراحی سایت است و در یک تبلیغ 

می خواهید بگویید که داشتن سایت خیلی مهم است. کافی است ابتدای جمله 

اضافه کنید »هرکسی می داند« و بعد بگویید باید یک وب سایت داشته باشیم. این 

باعث می شود که جمله خیلی راحت تر موردقبول واقع شود.
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4. با یک بررسی ساده می توان دید…
چهارمین قالب این است که ابتدای جمله بنویسیم »با یک بررسی ساده می توان 

اول  همین که  است.«  موفق  کسب وکار  یک  از  بخش ضروری  وب سایت  که  دید 

جمله می گوییم »با یک بررسی ساده«، مغز را آماده می کنیم که قسمت دوم جمله 

را راحت تر قبول کند و اگر قبول نکند به این نتیجه می رسد که از علم دنیا عقب 

است و نتیجه یک بررسی ساده را نمی داند. پس جمله بعدازاین قسمت را خیلی 

راحت تر قبول خواهد کرد.

5. طبیعتا…
مثال بگوییم »طبیعتا هر کسب وکار موفقی نیاز به یک وب سایت دارد.«

بنابراین با کمک این 5 قالب ایجاد پیش فرض می توانیم در تبلیغ نویسی موفق تر 

عمل کنیم و پذیرش مطالبی که می گوییم را ساده تر سازیم. البته واضح است فرض 

ما این است که محصوالت و خدمات ما واقعا به نفع مشتری است و با این کار به 

او کمک می کنیم. هیچ گاه نباید از این روش ها سو استفاده کنیم و به ضرر مشتری 

فعالیت کنیم.
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