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5 اشتباه بزرگ در تبلیغ نویسی
سخنران و نویسنده: ژان بقوسیان - تیم تحریریه مدیرسبز

سالم به دوستان خوب. در این صوت می خواهم در مورد 5 اشتباه بزرگ در تبلیغ 

نویسی صحبت کنم، که اغلب کارآفرینان معموال انجام می دهند و باعث می شود که 

تبلیغاتشان به اندازه کافی بازده خوبی نداشته باشد.

1. قبول کنیم که ما مشتری خودمان نیستیم!
منظور این است که، اغلب کارآفرینان در مورد محصول و خدمات خودشان اطالعات 

خیلی زیادی دارند و وقتی می خواهند تبلیغی بنویسند که این تبلیغ می تواند صفحه 

محصول وب سایت یا هر نوع تبلیغ دیگری باشد، با این دید می نویسند که خودشان 

خیلی بلد هستند و فکر می کنند که مخاطبشان هم خیلی بلد است.

بنابراین اغلب مطالب ساده، بدیهی و الزم را در تبلیغات خودشان نمی نویسند. فرض 
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کنید کارتان فروش مبل است و در تبلیغتان می گویید این صندلی با استفاده از 

فوم سرد ساخته  شده است. به صورت بدیهی خیلی از سازندگان مبل فکر می کنند، 

خریدار باید بفهمد که چه چیزی گفته ایم؛ ولی بسیاری از خریداران هیچ آشنایی با 

فوم ندارند.

بنابراین ما مشتری خودمان نیستیم.

2. کاربردهای مختلف محصول را به مخاطب نمی گوییم
به  احتمالی  یا خریدار  که شاید مخاطب  دارد  کاربردهای مختلفی  یک محصول 

ذهن خودش نرسد. حتی اگر یک مبل ساده می فروشید، شاید این گونه فکر کنید 

که  شما هستید  این  ولی  ببرد؛  پی  مبل  این  کاربردهای  به  باید  خریدار خودش 

به عنوان تبلیغ نویس باید تمام کاربردهای احتمالی را به خریدار نشان دهید. مثال 

می توانید بگویید که این مبل می تواند در گوشه ای از سالن پذیرایی شما قرار بگیرد 

و یک چراغ مطالعه هم در کنار آن بگذارید و شب ها نیم ساعت مطالعه کنید.

خریدار  شاید  که  است  شب  هر  مطالعه  مبل،  این  کاربردهای  از  یکی  واقع  در 

هیچ وقت به این فکر نیفتاده است که می تواند از این مبل برای این هدف خاص 

استفاده کند.

3. فقط بر نتیجه اصلی تمرکز می کنیم
از  هر محصولی، یک نتیجه اصلی ایجاد می کند. واقعیت این است که بسیاری 

خریداران این محصول را برای نتیجه اصلی نمی خواهند. مثال یک ساعت نتیجه 

با  ارتباط  ایجاد  اصلی اش  نتیجه  موبایل  است؛ یک  زمان  دادن  نشان  اصلی اش 

دیگران و استفاده از اپلیکیشن های متنوع است؛ ولی شاید کسی ساعت را می خرد 

نه برای اینکه زمان را همیشه مدنظر داشته باشد؛ بلکه برای احساس خوب، افتخار 

پیش دیگران یا هر دلیل دیگری ساعت را می خرد.
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بنابراین اگر در تمام تبلیغات خودمان فقط بر نتیجه اصلی تمرکز کنیم، یعنی فقط 

توضیح دهیم که یک ساعت چگونه می تواند زمان را به ما دقیق و خوب به ما 

نشان دهد به احتمال زیاد شکست خواهیم خورد.

چون بسیاری از افراد، اتومبیل های گران قیمتی می خرند که دنبال نتیجه اصلی اش 

که راحتی در سفر و جابه جایی سریع  نیستند. خیلی از افراد ساعت هایی را می خرند 

که دنبال فهمیدن زمان دقیق نیستند، بلکه دنبال موارد دیگری هستند که بیشتر 

احساسی است و اگر به این موارد توجه نکنیم، معموال فروش های زیادی را به راحتی 

از دست خواهیم داد.

4. محدودیت ایجاد نمی کنیم
ایده بسیار ساده ای وجود دارد که همه انسان های روی کره زمین به صورت ذاتی 

تعلل می کنند. اگر خریدی برایشان به اندازه کافی جذاب نباشد، مطمئن باشید که 

در اولین فرصت ممکن آن خرید را انجام نخواهند داد؛ بلکه یا در آخرین فرصت 

ممکن این کار را انجام خواهند داد یا آن قدر این خرید را به تعویق می اندازند که در 

نهایت کامال به فراموشی سپرده می شود و هیچ وقت آن خرید را انجام نمی دهند.

به  نوعی  برای هر محصولی  این است که  تبلیغ نویس  به عنوان  بنابراین هنر ما 

محدودیت ایجاد کنیم. محدودیت می تواند محدودیت زمانی باشد که اگر تا این 

تاریخ بخرید، تخفیف خاصی به شما تعلق می گیرد یا اگر جزو 10 خریدار اول باشید 

مزایایی می گیرید یا هر ایده دیگری که به ذهنمان می رسد و محدودیت ایجاد 

می کند، باعث می شود تا افراد سریع تر خرید خود را انجام دهند.

ــوال  ــد، معم ــام دهی ــی انج ــد به خوب ــن کار را نتوانی ــی ای ــغ نویس ــر در تبلی اگ

ــادی  ــیار زی ــراد بس ــد و اف ــد ش ــام نخواه ــی انج ــای کاف ــت خریده هیچ وق

کــه شــاید دوســت داشــتند محصــول را بخرنــد بــه دلیــل تعلــل زیــاد آن قــدر 
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ــد  ــا خری ــت از م ــت هیچ وق ــه در نهای ــد ک ــق می اندازن ــه تعوی ــان را ب خریدش

ــرد. ــد ک نخواهن

5. دلیلی برای خرید از خودمان ارائه نمی دهیم
این موضوع کافی نیست که صحبت کنیم ساعت بسیار عالی است، مبل بسیار 

باکیفیت است، یک میکروفن خاص با کیفیت باالیی صدا را رکورد می کند و…

این نوع توضیحات و قانع سازی شاید باعث شود که فروش ما کمتر شود. چون 

مخاطب تمام توضیحات ما را گوش می کند. مثال توضیح داده ایم که مبل هایی 

که با فوم سرد ساخته  شده است خوب است، میکروفن برند RODE با مشخصات 

خاص خیلی عالی است؛ ولی این توضیحات دلیل ایجاد نمی کند که فرد از ما خرید 

کند.

افراد به راحتی می توانند عین محصولی که داریم را از دیگران بخرند یا اگر محصول 

انحصاری است، محصوالت مشابهی را از رقیبان بخرند.

قانع کننده   دالیل  و  توضیحات  اگر  است.  کلیدی  و  مهم  بسیار  نکته  این  بنابراین 

کافی برای خرید محصول ارائه دهیم، ولی در تبلیغمان دلیلی ارائه ندهیم که چرا 

این محصول را فقط باید از خودمان بخرید، در واقع با تبلیغ نویسی خودمان به 

نفع رقیبان کار می کنیم و کاری می کنیم تا افراد قانع شوند محصول خاصی را باید 

بخرند و به جای خرید از ما سراغ رقیبان بروند.
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