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طراحی یک ادعای خوب در تبلیغ نویسی
نویسنده: ژان بقوسیان - تیم تحریریه مدیرسبز

در سه قدم می توانید یک ادعای خوب طراحی کنید و باعث شوید که فروشتان خیلی 

بیشتر شود.

1. طرح مشکل
شما باید از خودتان بپرسید محصول یا خدمت چه مشکلی را از دیگران حل می کند 

یا چه مشکلی باعث می شود که مشتری به سراغ محصوالت و خدمات شما بیاید.

چرا  که  می پرسید  شخص  از  است.  کنکور  مشاوره   و  آموزش   کارتان  کنید  فرض 

می خواهید به آموزشگاه کنکور بیایید؟ آن فرد پاسخ می دهد چون می خواهم در 

بپرسید که چرا می خواهید در دانشگاه قبول شوید شاید  اگر  دانشگاه قبول شوم. 

بگوید چون می خواهم در جامعه مفیدتر شوم؛ ولی باید خودمان بررسی کنیم که 

https://modiresabz.com


2

شخص چرا می خواهد در جامعه مفیدتر باشد شاید دلیلش این است که همیشه 

ترس از این موضوع را داشته است که تحقیر شود یا شاید دلیلش این است که 

به اندازه کافی موردتوجه واقع نشده است و جایگاه خوبی بین اطرافیان نداشته 

و االن می خواهد که جایگاه بهتری را داشته باشد. حتی شاید این فرد به راحتی به 

نکاتی که گفته شد اعتراف نکند، ولی شما می توانید با سواالت خیلی خوب و کمی 

خالقیت این اطالعات را به دست بیاورید و بدانید که در تبلیغات خودتان به چه 

مشکلی بپردازید.

بنابراین مشکل افرادی که به آموزشگاه کنکور مراجعه می کنند، صرفا این نیست 

که می خواهند به جامعه بیشتر خدمت کنند و الیه های عمیق تری وجود دارد. شما 

با درایت و هوشمندی خودتان باید آن ها را کشف کنید و در تبلیغ خودتان از این 

نکات استفاده کنید، شاید خیلی از رقیبان شما جرات نکنند که در تبلیغ خودشان 

به این مشکالت عمیق تر بپردازند و آن ها را بیان کنند، ولی شما با شجاعت این کار 

را انجام دهید و ببینید که نتیجه بهتری خواهید گرفت.

2. ارائه راه حل های ممکن
در این قسمت بالفاصله راه حل خودمان را نمی گوییم، بلکه ابتدا به تمام راه حل های 

ممکن می پردازیم و در مورد هر راه حل می گویید که چه مشکالتی وجود دارد.

در مورد هر محصول یا خدمتی می توانید راه حل های زیر را ارائه دهید:

نداشتن محصول
اگر شخص از محصوالت و خدمات شما استفاده نکند چه اتفاقی می افتد؟

فرض کنید شما دوربین عکاسی حرفه ای می فروشید، می توانید راه حل های ممکن 

را این گونه بگویید که اگر شخص اصال دوربین حرفه ای نخرد و فقط با موبایل خود 

فیلم برداری کند در نتیجه کیفیت خوبی ندارد، شما را حرفه ای نخواهند دانست و…
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محصوالت رقیبان
می توانید به افراد بگویید تا از محصوالت رقیب استفاده کنند؛ مثال به جای خرید 

دوربین از ما از دوربین های دیگران استفاده کنید و از دیگران دوربین بخرید، در 

آنجا توضیح می دهید که چه دردسرهایی خواهد داشت، مثال می توانید توضیح 

دهید که خدمات دیگران شاید دراین حد نباشد که دوربین را درب خانه تحویل 

دهند، شاید ضمانتشان مانند ما نباشد و…

پس راه حل دیگری که به آن اشاره می کنید این است که اگر از محصوالتی به جز 

محصوالت شما استفاده کند چه اتفاقی می افتد و چه معایبی خواهد داشت.

محصول ما!
سومین راه حل این است که به مخاطب خودتان می گویید از محصوالت ما استفاده 

کنید و فعال از راه حل خودتان دفاع نمی کنید که این موضوع بهترین است.

3. تمایز راه حل خودمان
در قسمت سوم تمایز راه حل خودتان را نسبت به تمام راه حل های ممکن نشان 

تمام  بین  من  خدمات  یا  محصول  چرا  که  می دهید  توضیح  واقع  در  می دهید. 

راه حل هایی که ارائه کرده ام بهترین راه حل ممکن است.

بنابراین می توانید با یک فرمول سه مرحله ای یک ادعای خوب و حرفه ای طراحی 

راه حل های  تمام  دوم  مرحله  در  می کنید،  مطرح  را  مشکل  اول  مرحله  در  کنید: 

ممکن را می گویید و در مرحله سوم توضیح می دهید که چگونه راه حل ما از تمام 

راه حل ها متمایز است.

اگر در طراحی ادعا دقیقا از این مدل استفاده کنید، مطمئن باشید که می توانید 

با یک تبلیغ، فروش های بسیار بیشتری را داشته باشید و به موفقیت های خیلی 

بزرگ تری برسید.
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