


הקדמה

  כותרות ניסוח שכוללת ,שיווקית כתיבה
 לפעולה מניעה והתנסחות אטרקטיביות

.ממש של מדע היום הינה

  עבורך ריכזתי זו דופן יוצאת בחוברת
  חקרו אשר העולם מרחבי מחקרים תוצאות

  ,לפעולה ביותר המניעות המילים את
  נחיתה דפי כמו טקסטים ובגוף בכותרות
.ומיילים

מילה של כוחה

 על בוצע ביותר המרתקים המחקרים אחד
  את בדקה אשר לנגר אלן הפסיכולוגית ידי

  ביקשה שבו בניסוי אחת מילה של כוחה
.הצילום למכונת בתור להידחף



  בתור להידחף בקשתה את ניסחה לנגר
:שונות צורות בשלוש

  יכולה אני ,דפים 5 לי יש ,סליחה-
  60% – ?הצילום במכונת להשתמש
  להדחף לה לתת הסכימו מהאנשים

.בתור

  יכולה אני ,דפים 5 לי יש ,סליחה-
  שאני בגלל הצילום במכונת להשתמש

.הסכימו 94% – ?ממהרת נורא

  יכולה אני ,דפים 5 לי יש ,סליחה-
  שאני בגלל הצילום במכונת להשתמש

.הסכימו 93% – ?לצלם צריכה

  בשאלה שמתוארת שהסיבה לב שמת
?מאליה מובנת קצת היא האחרונה

 כל .משנה ולא כמעט שזה מסתבר ,ובכן
"בגלל" המילה את הוסיפה לנגר עוד



.בתור להידחף לה לתת הסכימו אנשים

  שברצונך פעם בכל – עבורך המסקנה
.סיבה להם תן ,לפעולה אנשים להניע

  הן לכשעצמן ומילים ,רגשיים יצורים אנחנו
  לנו יש במוחנו אבל ,משמעות חסרות

.מילה לכל רגשיים הקשרים

  שלנו בהרגשה גדול הבדל יש ,לדוגמא
 "דג" המילה את אומרים אנחנו כאשר
."כריש" המילה לעומת

  לרוב רגשית משמעות בעלת כריש המילה
  לחשוב צריכים כמשווקים ואנו האנשים
  בעת הניתן ככל רגשיות מילים ולאתר
  המניעים והטקסטים המיילים כתיבת
.לפעולה

:עבורך ביותר החשובות המילים הנה אז



"מוכח"מובטח     "     "חינם"     "לך"

"עוצמתי"   "לחסוך"   "חדש" "עכשיו"

"תוצאות"    "מהר"       "איך"   "סוד"

"    אחריות מלאה"     "ללא מחויבות"

"      פשוט/קל" "מיוחד" "מיידי"

"לחשוף/לגלות"

המילים המובילות



  כמה גם לך להעניק ברצוני ,בנוסף
 עוצמה בעלי ומסתורין מחסור ביטויי

:שיווקית

אלינו הצטרף-
בלבד לחברים-
אזלו כרטיסים/המקום אזל-
ייחודית הצעה-
הקלעים מאחורי-
כולם לפני עותק קבל-
אחרונים מקומות-



 בטחון המשרים מפתח ביטויי לפניך
:הגולש על

מוכח-
מחקרית מוכח-
באחריות-
מובטחת רצון שביעות-
סיכון ללא-
מובטח כספי החזר-
פרטיות-
מאובטח-
מוגן-
תנאים ללא-



  אישי באופן ואני ,לעומק בדקתי
 הבאים במונחים רבות משתמש

:שלי בקמפיינים

חשיפה-
דופן יוצא-
הקלעים מאחורי-
טריק-
סוד-
ייחודי-
מפתיע-
להתלבט מה אין-
למתמהמהמים לא-
מוגבל זמן-


