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چرا باید در تبلیغ نویسی ماهر شوید؟
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

چندین دلیل وجود دارد که همه ما باید به خاطر آن ها درزمینه تبلیغ نویسی مهارت 

کسب کنیم.

دلیل اول
این  می شود.  زیاد  هزینه اش  شود،  آماده  سریع  می خواهید  اگر  است.  کار  سرعت 

مسئله که بخواهید فردی را استخدام کنید تا برای شما نامه فروش بنویسد و آن ها 

هم سفارش شما را در برنامه خود بگذارند و پس از ۲ تا ۴ هفته بعد آن را دریافت 

نیاز به نامه  اما وقتی می گویید “»من تا هفته دیگر  کنید قضیه ای جداگانه است؛ 

عالیه. خوشحال می شوم هزینه  قبوله.  »باشه.  پاسخ می دهند  آن ها  دارم.«  فروش 

کارهای هفته دیگرم را پرداخت کنید.«
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دلیل دوم
شما نمی خواهید اسیر دست کسی بمانید. هر زمان که فرد دیگری کار بسیار مهمی 

برای شما انجام می دهد، شما اسیر او هستید، حتی اگر او فرد خیرخواهی باشد. 

کنترل امور دست آن ها است و تقریبا کاری از دست شما ساخته نیست. به عالوه، 

اگر خودتان درزمینه تبلیغ نویسی خوب نباشید، چگونه می خواهید متوجه شوید 

که آیا تبلیغ نویسی آن ها مناسب است یا خیر؟

دلیل سوم
گاهی  کنید.  اعمال  را  آن ها  به سرعت  خودتان  می توانید  است  الزم  تغییری  اگر 

توضیح اصالحاتی که مدنظرتان است به یک نفر دیگر بیشتر زمان می برد تا اینکه 

خودتان آن ها را انجام دهید. بر اساس تجربه ام، درنهایت این خودتان هستید که 

باید آن تغییرات را اعمال کنید. حتی اگر آن ها پیش نویس اول، پیش نویس سوم 

را به شما بدهند، بازهم این شما هستید که باید  یا پیش نویس پنجم تغییرات 

تغییرات را انجام دهید.

دلیل چهارم
آن ها از کسب وکار شما نمی دانند. آن ها نمی دانند مخاطبین حوزه خاص کسب وکار 

شما چه کسانی هستند. از محصول شما چیزی نمی دانند. حتی پس از دریافت 

سفارشتان، بازهم باید روی آن کارکنید. از آن گذشته مجددا باید کسی را پیدا کنید 

تا آنچه را که مؤثر واقع نشده بازنویسی کند که بازهم هزینه دیگری بر شما تحمیل 

خواهد کرد.

وقتـی نوشـتن متـن تبلیغاتـی را بـه افـراد دیگـری محـول می کنیـد، آن هـا هـم  

متـن تبلیغاتـی را برایتـان آمـاده می کنند؛ امـا آیا متـن تبلیغاتی قرار اسـت موثر 

واقـع شـود؟ تـا زمانـی کـه آن را منتشـر نکنیـد نخواهیـد فهمیـد. به هرحـال چه 

موثـر باشـد و چـه موثـر نباشـد، باید بـه آن ها پـول بدهید. پـس اگر قرار اسـت 
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فـرد دیگـری ایـن کار را انجـام دهـد، بهتر اسـت بدانید کـه آیا آن متـن تبلیغاتی 

کارسـاز اسـت یا خیر.

وقتی پای متن تبلیغاتی خوب به میان می آید، باید قادر باشید آن را ایجاد کنید. 

باید قادر باشید که آن را تشخیص دهید. باید اصول تبلیغ نویسی را بر هر کاری که 

انجام می دهید اعمال کنید. نمی توانید آن را جدا از سایر مهارت ها بدانید و به عنوان 

مهارتی در نظر بگیرید که نیاز به توسعه، تشخیص، یا دستیابی ندارد. به هرحال 

روزی به متن تبلیغاتی نیاز پیدا خواهید کرد. به متن تبلیغاتی برای ویدیو فروش 

محصول نیاز خواهید داشت. به آگهی نیاز خواهید داشت. نمی توانید بگویید “من 

نویسنده،  این کسب وکار هستم. من  انجام نمی دهم. من صاحب  نویسی  تبلیغ 

خالق و مدیر تمام این فرایند هستم.”

بنابراین الزم است که بتوانید متن تبلیغاتی عالی بنویسید چراکه مهارت داشتن 

در این زمینه در ایجاد محتوا- مثل سخنرانی، وبینار، الیو اینستاگرام و هر کاری که 

قرار است انجام دهید – به شما کمک خواهد کرد. توانایی ایجاد متن تبلیغاتی در 

تمام این حوزه ها گسترده خواهد شد و باعث می شود بیشتر بفروشید.
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