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P.A.S.T.O.R. چارچوب تبلیغ نویسی
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

.P.A.S.T.O.R مخفف بخش های اصلی متن شما است.

»P«  مخفف شخص، مشکل و درد است
برسانید،  او  به  را  پیامتان  که می خواهید  فردی  شناسایی  با  را  کار خود  باید  شما 

شناخت مشکلی که می خواهید حل کنید و درد و رنجی که این مشکل ایجاد می کند، 

شروع کنید.

ساده ترین و موثرترین روش برای انجام این کار، شرح مسئله با جزئیات کامل است.

این یک اصل روان شناختی است که توسط جادوگر بازاریابی، جی آبراهام، شناسایی  

که هست  شرایطی  در  را  خواننده خود  بتوانید مشکل  دقیق تر  است: هرچه  شده 
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آن مشکل   برای  پاسخی  بیشتر احساس می کند که شما حتما  او  کنید،  توصیف 

دارید. از زبان خود خواننده استفاده کنید.

همان طور که اسطوره تبلیغ نویسی، رابرت کولیر، می گوید، شما باید »وارد مکالمه ای 

شوید که در حال حاضر در ذهن خواننده جریان دارد.«

کنید  کمک  آن  به حل  می توانید  که  کنید، مشکلی  با شخص صحبت  باید  شما 

را نشان دهید و ارتباط واضحی با درد ناشی از آن مشکل ایجاد کنید. شخص، 

مشکل، درد.

همان طور که زیگ زیگالر می گوید: »فروش اساسا انتقال احساسات است.«

شما نمی توانید چیزی که ندارید را منتقل کنید. شما ابتدا باید با خواننده خود هم 

ذات پنداری کنید و همان احساسات آن ها را داشته باشید. سپس باید هیجان 

ناشی از شناخت مشکلی که می تواند حل شود را گسترش دهید. بعد، الزم است 

میزان آن درد را زیاد کنید.

»A«  مخفف شدت بخشیدن و آرزوها است
است  آرزوهایی  و  مشکل  نشدن  حل  پیامدهای  دادن  جلوه  بزرگ  بعدی،  گام 

نادیده  احتماال  واقعا کلید اصلی فروش است و  این  دارند.  آینده  برای  که آن ها 

گرفته شده ترین مرحله در این فرایند است.

شما  خدمات  در  بخرند،  را  شما  محصول  تا  می دهد  انگیزه  مردم  به  که  چیزی 

زیبایی نیست که  نتیجه  آن  بپذیرند، معموال  را  ایده شما  یا  کنند،  سرمایه گذاری 

در یک ارزیابی مثبت نشان داده می شود. بلکه قبل از ترسیم تصویر »بهشتی« که 

آن ها به دنبالش هستند، الزم است کاری کنید که نتیجه حل نشدن مشکل را کامال 

تجربه کنند.
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بنابراین اگرچه ما می خواهیم به مشتریان بالقوه خود نشان دهیم که زندگی آن ها 

چگونه با دریافت مزایای محصولمان تغییر می کند، اما آن ها ابتدا باید باور کنند که 

به آن محصول نیاز دارند و از همه مهم تر، آن ها باید راه حلی که شما ارائه می دهید 

را بخواهند.

به عبارت دیگر: حل نکردن این مشکل، چه هزینه ای برای آن ها دارد؟

را  گرفتن مشکل  نادیده  واقعی  پیامدهای  تا  کنید  کمک  خود  بالقوه  مشتری  به 

ببیند. شما باید آن ها را از هزینه ای بالتکلیفی آگاه کنید.

»S« مخفف داستان، راه حل و سیستم است
پس ازاینکه مشکل را توصیف کردید، عواقب عدم حل آن را بزرگ جلوه دادید و 

تصویر بهشت را ترسیم کردید، وقت آن است که داستان چگونگی حل مشکل را 

به اشتراک بگذارید.

از  داستان  این ممکن است یک  بود.  به شرایط شما متفاوت خواهد  این بسته 

چگونگی حل این مشکل برای خودتان باشد، یا اینکه چگونه به مشتری خود برای 

کشف راه حل کمک کرده اید.

»T« مخفف تحول و تصدیق است
به یاد داشته باشید که فرقی نمی کند چه می فروشید، خواه یک برنامه مطالعه در 

خانه باشد، یک کتاب، یک سمینار، خدمات مشاوره ای و…، زیرا چیزی که مردم 

می خرند »آن چیز« نیست بلکه تحول است.

همچنین مهم است که شما داستان های واقعی از افرادی که با موفقیت متحول 

شده اند، ارائه دهید. موفق ترین تبلیغات تلویزیونی را بررسی کنید، تا متوجه شوید 

تقریبا ۷۰ آن ها از تعریف و تمجیدها تشکیل  شده است.
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اگرچه اکثر ما قرار نیست تبلیغات تلویزیونی بنویسیم، اما الزم است به یاد داشته 

راهنمایی، سه سوال  یا  مشاوره  مربیگری،  دوره های  خرید  هنگام  افراد  که  باشد 

می پرسند. این سواالت عبارتند از:

آیا این شخص توانسته چیزهایی که توصیف می کند را برای خودش انجام دهد؟

آیا این شخص توانسته به افراد دیگر یاد دهد تا به نتایجی که توصیف می کند 

برسند؟

آیا این فرد می تواند به من یاد دهد که چگونه به این نتایج برسم؟

به آن ها با دلیل و مدرک ثابت کنید که پاسخ هر سه این سواالت یک »بله« قاطع 

است.

»O« مخفف پیشنهاد است
تا اینجا، شما مشکل را تعریف کرده اید، هزینه حل نکردن آن را روشن ساخته اید، 

از  را  بیان کرده اید و به خواننده خود کمک کرده اید که تحول  را  راه حل  داستان 

طریق توصیفات دیگران تجسم کند.

اکنون وقت آن است که به طور دقیق چیزی که می فروشید را توصیف کنید.

این بخشی از متن شماست که در آن پیشنهاد خود را ارائه می دهید. حتی می توانید 

یک زیر عنوان هوشمندانه مانند »این دقیقا همان چیزی است که دریافت می کنید« 

ایجاد کنید.

مطمئن شوید که ۸۰٪ از متن شما بر روی خود تحول متمرکز باشد. شما باید در 

اما فقط  DVDها و غیره صحبت کنید؛  برنامه کالسی،  مورد محصوالت قابل ارائه 

باید حدود ۲۰٪ از متن شما را در این بخش اشغال کند.
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)بخش  بخش  این  در  خود  محصوالت  توصیف  با  هم زمان  که  نکنید  فراموش 

پیشنهاد(، به تحول و مزایایی که خریداران با خرید آن ها کسب می کنند نیز اشاره  

کنید.

»R« مخفف واکنش نشان دادن است
این  یکی از بخش هایی است که افراد معموال در آن ضعیف عمل می کنند: یعنی 

درخواست واکنش. ما باید از مشتری بخواهیم که خرید کند.

در این مرحله، شما نباید از مطرح کردن این درخواست خجالت بکشید. شما باید 

به مشتری بگویید که برای دریافت برنامه، مشاوره، کتاب و غیره، دقیقا باید چه 

 کاری انجام دهد. باید به او یادآوری کنید که چرا انجام این کار مهم است.
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