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5گامبراینوشتنپیشنهاداتوسوسهانگیز
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

مردم در معرض تبلیغات شگفت انگیز و چشم نوازی قرار می گیرند، اما به اندازه کافی 

اگر فرصت  نیست. حتی  به هیچ وجه خوب  فروش  نداشتن  نیستند.  مشتاق خرید 

فروش پیدا کنید یا فرد را به اتاق مذاکره بیاورید، هنوز هم در معامله برنده نشده اید، 

مگر اینکه او را وادار کنید پایین معامله را امضا کند.

۱.پیشنهادخودرامنحصربهفردکنید
بخشی  تنها  شما،  فروش  نامه  پیشنهاد  بخش  اگر  کنید:  فکر  این گونه  گام  این  به 

باشد که مشتری می خواند، آیا آن ها با همین یک بخش می توانند تصمیم به خرید 

بگیرند؟ شما باید تمام اطالعات الزم برای تصمیم به خرید را در اختیار آن ها قرار 

دهید.

پیشنهاد خود را به گونه ای بسازید که شبیه یک نامه فروش کوچک باشد. این نامه 

https://modiresabz.com


2

کوچک به یک عنوان و یک  رشته از مزایا نیاز دارد که توصیف می کند محصول 

چیست و با خریدش چه چیزی عاید مشتریان بالقوه می شود. سپس به آن ها یک 

اقدام به عمل دهید تا بتوانند روی آن کلیک کنند و کاال یا خدمات شما را سفارش 

دهند.

2.درپیشنهادخودازصدایمثبتمشتریاستفادهکنید
به مشتریان بالقوه خود کلماتی برای بیان در ذهنشان بدهید. دوست دارم لحظه ای 

را تصور کنید که به صفحه ای در یک وب سایت یا کتاب نگاه می کنید. شما در حال 

نور  نگاه می کنید؛  به صفحه  آن صفحه هستید. شما  در  کلمات موجود  خواندن 

از صفحه به درون چشمان شما منعکس می شود؛ آن سیگنال به مغز شما ارسال 

می شود؛ مغز شما به نمادهای موجود در صفحه نگاه می کند و آن ها را به عنوان 

می کند.  بیان  را  شما  ذهن  کلمات  شما،  درونی  صدای  و  می کند  تفسیر  کلمات 

قدرتش را تصور کنید. شما به جای خواننده فکر می کنید. اگر باور ندارید، پیشنهاد 

می کنم برگردید و متنی که در پاراگراف باال نوشتم را دوباره بخوانید. آیا به فرضی 

که به شما گفتم فکر نکردید؟ دلیل قدرتمند بودن این امر این است که وقتی با 

صدای مثبت مشتری می نویسید، شما به او می گویید که به چه چیزی فکر کند. 

حتی بیشتر، شما افکار او را با استفاده از صدای خود بیان می کنید. ذهن، ابزاری 

است که صدای شما با آن نواخته می شود.

3.ازلوگوهایکارتاعتباریونمادهایسایتایمناستفادهکنید
این چرا مهم است؟ این ها نمادهایی هستند که ما آن ها را قابل اعتماد، قابل اطمینان 

و پایدار می دانیم. با گنجاندن آن ها، این اطمینان را می دهید که افراد هنگام خرید 

از سایت شما از همان کیفیت برخوردار است.

به یاد داشته باشید، اولین ترسی که افراد هنگام خرید از وب سایت شما دارند این 

کارت  اطالعات  قرار است  آن ها  کنید.  آن ها کاله برداری  از  است که ممکن است 

اعتباری شان را به شما بدهند، حتی اگر ندانند با آن چه کار می کنید.
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در اغلب موارد، آن ها هرگز شما را قبال مالقات نکرده اند و چیز زیادی در مورد شما 

بتوانید  بنابراین مقداری ترس در این فرایند وجود دارد. هر کاری که  نمی دانند، 

اهمیت حیاتی  از  بیشتر  فروش  برای  دهید،  انجام  ترس  این  بردن  بین  از  برای 

برخوردار است.

بنابراین از نشان واره های کارت اعتباری، که نمادهایشان آشنا و مورد اعتماد است، 

استفاده کنید و ضمانت نامه خود را قرار دهید. همه این ها در داخل کادر پیشنهاد 

قرار می گیرند.

4.شمابایدخوانندگانخودرادوبارهمطمئنسازیدوازآنهاتشکرکنید
همه دوست دارند مورد تایید قرار گیرند؛ این را به آن ها بدهید. اگر یک محصول 

زندگی خریداران  ایجاد تغییر در  باعث  ایجاد کرده اید که  یا خدمات واقعا مفید 

می شود، نباید از گفتن این جمله خجالت بکشید: »من به شما افتخار می کنم که 

تصمیم گرفته اید محصول یا خدمات من را بخرید. من از تغییری که این محصول 

منتظر  بی صبرانه  هستم.  هیجان زده  بسیار  کند  ایجاد  شما  زندگی  در  است  قرار 

شنیدن خبرهای خوبتان هستم.«

این کاری است که باید اکنون انجام دهید: »نام، آدرس و اطالعات کارت اعتباری 

خود را تایپ کنید و روی دکمه »خرید« کلیک کنید تا بتوانم خریدتان را سریعا به 

دستتان برسانم.«

خواننده خود را به خاطر تصمیم خوبی که گرفته مطمئن سازید و از او تشکر کنید.

5.آنچهقراراستاتفاقبیافتدراتوضیحدهید
به آن ها دقیقا بگویید که با کلیک روی دکمه »ارسال« یا »خرید« چه اتفاقی می افتد. 

این سوالی است که همیشه در ذهن خواننده تان است: »وقتی روی این کلیک کنم، 

آیا یک رسید قابل چاپ دریافت می کنم؟ 
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دکمه   این  روی  کلیک  از  بعد  اتفاقی  چه  می شوم؟  منتقل  دانلود  صفحه  به  آیا 

می افتد؟«

اتفاقی  برای اطمینان بخشیدن به آن ها این است که بگویید چه  بهترین روش 

خواهد افتاد یا حتی اگر می توانید، یک ویدیو از اتفاقات بعدی ضبط کنید. یک 

پیام یا یک فلش با اشاره به ویدیو قرار دهید که می گوید: »اینجا را کلیک کنید تا 

اتفاقات بعدی را به صورت فیلم مشاهده کنید.«

شما همچنین می توانید از فایل صوتی استفاده کنید که می گوید، »وقتی روی دکمه 

»خرید« کلیک می کنید، به صفحه ای منتقل می شوید که در آن می توانید سفارش 

خود را بالفاصله دانلود کنید و در صفحه بعد رسید خود را پرینت بگیرید. پس 

شروع کرده و روی دکمه »خرید« کلیک کنید.«
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