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کپــی رایتینــگ )Copywriting( هدفمنــد، قــوی و متناســب می توانــد بــه مهم تریــن 

عامــل در موفقیــت تبلیغــات و اقدامــات ترویجــی شــما تبدیــل شــود. در ایــن مطلب با 

مبحــث مهــم کپــی رایتینــگ، انــواع و نکاتــی بــرای افزایــش کارآمــدی آن، و همچنیــن 

وظایــف و ویژگی هــای یــک کپــی رایتــر توانمنــد و تأثیرگــذار آشــنا خواهیــد شــد.

دنیــای بازاریابــی و فــروش یــک صحنــه گســترده بــا بازیگــران فراوانــی اســت کــه هــر 

یــک از آن هــا نقــش خــاص خودشــان را بــر عهــده دارنــد. یکــی از ایــن نقــش آفرینان 

مهــم، فــرد یــا افــرادی هســتند کــه »کپــی رایتــر« نامیــده می شــوند و وظیفــه انجــام 

»کپــی رایتینــگ« را بــر عهــده دارنــد. بــا ایــن مقدمــه شــاید تصــور کنیــد کــه بحــث 

ــت اصــول آن در  ــا حــق نشــر و رعای ــوی ی ــوق معن ــر ســر حق ــب ب ــن مطل ــا در ای م

کســب وکار اســت. چنانچــه چنیــن تصــوری از کپــی رایتینــگ در بازاریابــی و فــروش 

داریــد، بــا مــا در ادامــه ایــن مطلــب همــراه باشــید تــا بــا چیســتی و چگونگــی کپــی 

رایتینــگ در معنــای صحیــح آن آشــنا شــوید.

مقاله مرتبط:  چگونه وبالگ نویسی را شروع کرده و از آن پول دربیاوریم؟

کپی رایتینگ چیست؟ کپی رایتر کیست؟

کپــی رایتینــگ بــا امــالی »Copywriting« )متفــاوت بــا Copyright کــه بــا حقــوق 

معنوی و حق نشــر ســر و کار دارد( از دو قســمت Copy و Writing تشــکیل می شــود. 
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واژه کپــی در حالــت عــادی بــه همــان معنایــی اســت کــه در فارســی بــه کار می بریــم؛ 

امــا در ترکیــب کپــی رایتینــگ بــه معنــی نوشــته هایی اســت کــه حالــت تبلیغــی یــا 

ــه می شــوند. قســمت  ــف تهی ــرای اســتفاده در رســانه های مختل ــد و ب ترویجــی دارن

Writing ایــن ترکیــب نیــز بــه معنــی نوشــتن اســت. بنابراین منظــور از کپــی رایتینگ، 

ــال  ــه دنب ــر، در کپــی رایتینــگ ب ــارت بهت ــه عب نوشــتن آیتم هــای تبلیغاتــی اســت. ب

نوشــتن متن هایــی هســتیم کــه بــا جلــب توجــه و عالقــه مخاطــب، او را بــه انجــام 

یــک عمــل خــاص ترغیــب می کننــد.

ــارت دارد.  ــگ مه ــی رایتین ــه در کپ ــت ک ــی اس ــر« کس ــی رایت ــف، »کپ ــن تعری ــا ای ب

کپــی رایتــر تــالش می کنــد تــا از طریــق یــک متــن مناســب، خواننــده را بــه انجــام 

یــک تعهــد، خریــد یــا هــر عمــل دیگــری متقاعــد کنــد. ایــن متــن چــه در تبلیغــات 

ــده دارد. در  ــر عه ــی، نقــش بســیار مهمــی را ب ــوای اینترنت ــی و چــه در محت تلویزیون

واقــع، حتــی تأثیرگذارتریــن تصاویــر و ویدئوهــا نیــز بــدون متــن یــا دیالــوگ مناســب 

ــد. ــا بگذارن ــر ج ــی را از خــود ب ــر مطلوب ــد تأثی نمی توانن
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کار کپی رایتر چیست؟

ــا  ــگ ب ــی رایتین ــه کپ ــید ک ــته باش ــه داش ــه توج ــن نکت ــه ای ــزی ب ــر چی ــش از ه پی

ــالع  ــتن، اط ــوا از نوش ــنده های محت ــدف نویس ــاوت دارد. ه ــوا تف ــندگی محت نویس

ــه عکــس  ــده ب ــر، تحریــک خوانن ــی رایت ــا هــدف کپ ــده اســت؛ ام ــه خوانن رســانی ب

العمــل اســت. در عیــن حــال، از آنجایــی کــه رفتــه رفتــه ســلیقه شــرکت های مختلــف 

ــده کشــیده شــده اســت،  ــوای آموزن ــه ســمت محت ــًا تبلیغاتــی ب از نوشــته های صرف

ایــن دو نــوع نوشــته در بســیاری از مــوارد بــا هــم ترکیــب می شــوند و لــذا نمی تــوان 

بیــن آن هــا دیــوار کشــید.
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ــه  ــاز ب ــه فراخــور نی ــوان ب ــه گســترده ای از نوشــته ها را می ت مســئولیت نوشــتن دامن

ــوای  ــا محت ــه ت ــف گرفت ــاالت مختل ــی و مق ــت های وبالگ ــپرد؛ از پس ــر س ــی رایت کپ

ــه  ــه دامن ــید ک ــته باش ــه داش ــوالت. توج ــات محص ــی و توضیح ــبکه های اجتماع ش

ــم  ــه، تنظی ــوان نمون ــه عن ــود. ب ــدود نمی ش ــت مح ــه اینترن ــر ب ــی رایت ــت کپ فعالی

ــوب  ــی محس ــر اینترنت ــات غی ــه اقدام ــی از جمل ــه همگ ــر ک ــوارد زی ــته های م نوش

ــود: ــد ب ــر خواه ــی رایت ــده کپ ــر عه ــز ب ــوند نی می ش

• تبلیغات محصول در روزنامه ها و مجالت؛

• کارت پستال های تبلیغاتی؛

• تبلیغات رادیویی و تلویزیونی؛

• بروشورهایی که برای ارائه در نمایشگاه های تجاری تهیه می شوند؛

• پوسترها؛

• کوپن ها؛

• بسته بندی و لیبل محصوالت.

ــرای  ــت و ب ــتر اینترن ــر بس ــا ب ــی رایتره ــت کپ ــده فعالی ــروزه عم ــال، ام ــن ح در عی

کمپین هــای بازاریابــی اینترنتــی انجــام می شــود. از جملــه نوشــته های کپــی رایتینــگ 

ــه  ــوان ب ــر اســت می ت ــی رایت ــر عهــده کپ ــگارش آن هــا ب ــی کــه مســئولیت ن اینترنت

مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

• توضیحات محصوالت؛
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• تبلیغات محصول برای پلتفرم های اینترنتی مانند گوگل و فیس بوک؛

• ویدئوهای دمو؛

• ایمیل مارکتینگ یا بازاریابی ایمیلی؛

• مطالعات موردی با تکیه بر مزایای یک محصول؛

• مطالب و پست های وبالگی؛

• مقاالت اینترنتی درباره مشتریان و نظرات و تجربه های مثبت آن ها.

توانایــی برقــراری ارتبــاط بــا مخاطــب هــدف در کپــی رایتینــگ اهمیــت زیــادی دارد. 

ــه  ــی( خطــاب ب ــر اینترنت ــن )غی ــن و آفالی ــی آنالی ــی، متن هــای تبلیغات ــه طــور کل ب

مشــتریان بالقــوه نوشــته می شــوند و لــذا بایــد بــه نحــوی آغازگــر یــک دیالــوگ یــا 

مکالمــه باشــند. اگــر بــه عنــوان یــک کپــی رایتــر بتوانیــد چنیــن ارتباطــی را ایجــاد 

ــه موفقیــت دســت  ــی ب ــد و حفــظ مشــتریان کنون ــد، در جــذب مشــتریان جدی کنی

پیــدا خواهیــد کــرد.

در همیــن راســتا در هنــگام کپــی رایتینــگ بایــد بــه تناســب لحــن و ســبک و ســیاق 

ــام و  ــت پی ــن، کلی ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــه داش ــز توج ــدف نی ــب ه ــا مخاط ــته ب نوش

آیتم هــای گرافیکــی نیــز بایــد هماهنــگ و هــم نــوا بــا یکدیگــر باشــند. طبیعتــًا کپــی 

رایتــر بایــد خصوصیــات و توانمندی هایــی داشــته باشــد کــه بــا بهره گیــری از آن هــا 

بتوانــد چنیــن ســبک و ســیاقی را در کپــی رایتینــگ خــود بــه وجــود بیــاورد. 
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ــعار  ــوان ش ــه می ت ــت؛ چگون ــی چیس ــعار تبلیغات ــا ش ــلوگان ی ــط: اس ــه مرتب مقال

ــت؟ ــذار نوش تاثیرگ

 

یک کپی رایتر خوب چه خصوصیاتی دارد؟

بــه طــور کلــی توانمنــدی در کپــی رایتینــگ ارتبــاط زیادی بــا مــدارک و مــدارج علمی و 

دانشــگاهی نــدارد. در عیــن حــال، تجربــه و دریافــت آموزش هــای مناســب می توانــد 

بــرای عالقمنــدان بــه ایــن حــوزه ســودمند باشــد. بــا دریافــت آموزش هــای مناســب 

و کســب تجربــه در کپــی رایتینــگ، تفکــر راهبــردی و قــدرت اســتفاده از روش بــارش 

مغــزی )brainstorming( تقویــت شــده و رفتــه رفتــه دانــش کپــی رایتــر و تســلط 

ــش  ــر افزای ــورد نظ ــتریان م ــته های مش ــو و خواس ــق و خ ــدف و ُخل ــازار ه ــر ب وی ب

ــا  ــه باشــید ی ــری و کســب تجرب ــال یادگی ــه دنب ــه هــر روی، چــه ب ــد. ب ــدا می کن پی

اینکــه بــه تازگــی بــه فکــر ورود بــه ایــن عرصــه افتاده ایــد، داشــتن ویژگی هــای زیــر 

تأثیــر بــه ســزایی بــر کیفیــت و اثربخشــی کپــی رایتینــگ شــما خواهــد داشــت:

• استعداد و تسلط بر زبان؛

• خالقیت و تخیل؛

• اطالعات عمومی گسترده؛

• کنجکاوی؛

• تمایل به یادگیری؛
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• توانمندی در تحقیق و جستجو.

 

چگونه مخاطب را به انجام عمل مورد نظر متقاعد کنیم؟

ــه  ــب ب ــب مخاط ــگ ترغی ــی رایتین ــدف از کپ ــد، ه ــر ش ــدا ذک ــه در ابت ــور ک همان ط

ــر  ــی رایت ــت کپ ــار موفقی ــن، معی ــد(؛ بنابرای ــوالً خری ــت )معم ــل اس ــک عم ــام ی انج

تعــداد اعمالــی اســت کــه بــه واســطه متــن تهیــه شــده توســط وی صــورت پذیرفتــه 

اســت.

ــه انجــام عمــل مــورد نظــر الزم اســت کــه برخــی از  ــه منظــور ترغیــب مخاطــب ب ب

دســتورات امــری، ماننــد »ســفارش بدهیــد« یــا »از فروشــگاه مــا بازدیــد کنیــد« را در 
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پیــام خــود بگنجانیــد. بــه ایــن دســتورات، »فراخــوان بــه عمــل« )CTA( می گوییــم. 

بــه عــالوه، بایــد ســه نکتــه زیــر را نیــز مــد نظــر قــرار بدهیــد:

• از قبــل مشــخص کنیــد کــه بــا ایــن محتــوا بــه دنبــال ارتبــاط برقــرار کــردن بــا چــه 

کســانی هســتید و ســپس گــروه هدفتــان را مخاطــب قــرار بدهیــد؛

• بــا تمرکــز بیشــتر بــر unique selling proposition یــا پیشــنهاد منحصــر بــه فــرد 

ــا ســرویس شــما را  ــری محصــول ی ــا برت ــد ت ــد کنی ــروش خــود مشــتری را متقاع ف

بپذیــرد. در اینجــا بایــد نشــان بدهیــد کــه چــرا منحصــر بــه فــرد هســتید و محصــول 

یــا ســرویس شــما چــه تفاوتــی بــا رقبــا دارد. دقــت کنیــد کــه نظــرات و تجربه هــای 

مثبــت مشــتریان راضــی می توانــد بیــش از هــر چیــز دیگــری متقاعدکننــده بــه نظــر 

برســد؛

ــر  ــرای کارب ــه امــکان دارد ب ــی ک ــا جای ــد ت ــا اعمــال مــورد نظــر بای • انجــام عمــل ی

تســهیل شــود. بــه عنــوان نمونــه، اگــر بــه دنبــال آن هســتید کــه مخاطبتــان یــک 

ــای  ــاهده قابلیت ه ــرای مش ــد »ب ــی مانن ــد، از پیام ــا کن ــول را تماش ــو از محص ویدئ

ــد« اســتفاده نماییــد و  ــو کلیــک کنی ــر روی ویدئ ــن محصــول ب ــرد ای ــه ف منحصــر ب

ــد. ــز در نظــر بگیری ــان را نی ــان هدفت ــت مخاطب ــو و ســرعت اینترن حجــم ویدئ

بیشــتر بدانیــد: بازاریابــی محتــوا چیســت؛ راهنمــای کامــل اســتفاده از آن در 

ها ر کســب وکا
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کپی رایتینگ چه انواعی دارد؟

در هــر روز ده هــا و صدهــا میلیــون پیــام در فضــای اینترنــت بــه اشــتراک گذاشــته 

می شــود؛ در ایــن میــان، بــرای جلوگیــری از محــو شــدن پیــام تبلیغاتــی در ایــن ســیل 

خروشــان چــه بایــد کــرد؟ طبیعتــًا پاســخ، اســتفاده از کپــی رایتینــگ بهتــر و مؤثرتــر 

ــذار  ــای تأثیرگ ــتفاده از پیام ه ــت اس ــه اهمی ــف ب ــرکت های مختل ــروزه ش ــت. ام اس

و هدفمنــد پــی برده انــد و بــه همیــن منظــور بــه ســراغ کپــی رایترهــای توانمنــد و 

ــب  ــوگل کس ــتجوی گ ــج جس ــری در نتای ــگاه بهت ــد جای ــا بتوانن ــد ت ــه می رون باتجرب

نماینــد، مشــتریان بیشــتری را جــذب کننــد و در نهایــت، برنــد خــود را بــه گونــه ای 

ــه  ــه مخاطــب هــدف ب ــه کمــک ب ــر بکشــند کــه باشــخصیت و مشــتاق ب ــه تصوی ب

نظــر برســد. البتــه بایــد توجــه داشــته باشــید کــه در ایــن راســتا معمــوالً بســته بــه 

هدفــی کــه تعییــن شــده، بایــد از انــواع مختلفــی از کپــی رایتینــگ اســتفاده کــرد کــه 

ــم. ــاره می کنی ــا اش ــن آن ه ــه متداول تری ــه ب در ادام

 

کپی رایتینگ فروش

در کپــی رایتینــگ فــروش، کپــی رایتــر بــا چالــش متقاعــد کــردن خواننــده نســبت بــه 

مزایــای محصــول یــا ســرویس و در نهایــت مجــاب کــردن وی بــرای خرید یا اســتفاده 

از آن روبــرو اســت. البتــه ایــن در حــرف از عمــل آســان تر اســت. در اینجــا عــالوه بــر 

داشــتن یــک ســبک و ســیاق نوشــتاری متقاعدکننــده، بــه دانــش و خالقیــت نیــز نیــاز 
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خواهیــد داشــت. اســتفاده از اســتراتژی های زیــر در اقنــاع مخاطــب بــه شــما کمــک 

ــد کرد: خواه

1. پیــام خــود را بــه وضــوح بیــان کنیــد و مخاطــب هــدف را مســتقیمًا خطــاب قــرار 

بدهیــد؛

2. مشــکلی کــه محصــول یــا ســرویس شــما می توانــد برطــرف کنــد را شناســایی کنیــد 

و بــه منظــور جلــب اعتمــاد و نظــر مخاطــب، آن مســئله را از زاویــه دیــد مشــتریان 

بالقــوه و بــه ملموس تریــن شــکل ممکــن توصیــف کنیــد؛

ــد  ــکل تأکی ــل آن مش ــود در ح ــوالت موج ــا و محص ــی روش ه ــی ناتوان ــر چرای 3. ب

ــید؛ ــته باش داش

4. توضیح بدهید که چگونه بهترین روش حل مشکل مزبور را پیدا کرده اید؛

5. روش دریافــت محصــول یــا ســرویس و در نتیجــه، حــل مشــکل را بــرای خواننــده 

مشــخص کنیــد.
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کپی رایتینگ سئو

کپــی رایتینــگ ســئو را می تــوان بــه صــورت ســنتی یــا مــدرن تعریــف کــرد. تفــاوت 

کپــی رایتینــگ ســئوی ســنتی بــا کپــی رایتینــگ معمولــی در تمرکــز بــر کلمــات کلیــدی 

اســت. بــا اســتفاده از کلمــات کلیــدی مناســب در کپــی رایتینــگ، پیــام مــا در جایــگاه 

ــه  ــت. توجــه داشــته باشــید ک ــرار خواهــد گرف ــج جســتجو ق ــری در نتای بســیار بهت

منظــور از کپــی رایتینــگ ســئو انباشــتن نوشــته از کلمــات کلیــدی نیســت؛ بلکــه بایــد 

از کلمــات کلیــدی مناســب بــه تعــداد مناســب و بــه نحــوی اســتفاده کــرد کــه متــن 

مــا کامــالً همگــون و طبیعــی بــه نظــر برســد.

ــی  ــد محتوای ــر تولی ــا ب ــز م ــدرن، تمرک ــئوی م ــگ س ــی رایتین ــر، در کپ ــرف دیگ از ط

اســت کــه آن قــدر جذابیــت دارد کــه دیگــران بــه لینــک دادن یــا بــه اشــتراک گــذاری 

آن تمایــل پیــدا می کننــد تــا از ایــن طریــق، اعتبــار وب ســایتمان در نــزد موتورهــای 

جســتجو افزایــش پیــدا کنــد کــه بــه نوبــه خــود باعــث کســب رتبه هــای بهتــر بــرای 

کلمــات کلیــدی هــدف خواهــد شــد. البتــه در اینجــا نیــز تحقیــق و انتخــاب کلمــات 

ــا تغییــر و  ــروزه ب ــه ام ــد توجــه داشــت ک ــا بای ــدی مناســب ضــروری اســت؛ ام کلی

ــه  ــار دامن ــرای اعتب ــود آورده، ب ــه وج ــود ب ــای خ ــوگل در الگوریتم ه ــه گ ــی ک تحوالت

شــما و عکــس العمــل مخاطبــان بــه محتــوا و کلماتــی کــه بــرای توضیــح در لینک هــا 

بــه کار می بریــد بــه عنــوان شــاخص هایی بــرای ســنجش کیفیــت و تناســب محتــوا 

ــل می شــود. ــت بســیار بیشــتری قائ اهمی
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کپی رایتینگ ِتکنیکال یا فنی

منظــور از کپــی رایتینــگ فنــی یــا تکنیــکال )Technical(، نوشــتن متن هــای خــاص 

ــاز  ــی از دانــش تخصصــی نی ــه ســطح باالی ــا حوزه هایــی اســت کــه ب در موضــوع ی

دارنــد. هــدف اصلــی از کپــی رایتینــگ فنــی، ارائــه ارزش افــزوده بــه کمــک اطالعــات 

تخصصــی اســت. بــه همیــن دلیــل، کپــی رایترهــای تکنیــکال معمــوالً کپــی رایترهــای 

ــوب  ــود محس ــی خ ــوزه تخصص ــی در ح ــتر متخصصان ــه بیش ــتند؛ بلک ــه ای نیس حرف

ــید  ــر اس ــواهد تأثی ــاره ش ــن درب ــک مت ــتن ی ــه، نوش ــوان نمون ــه عن ــوند. ب می ش

هیدروکلریــک بایــد بــه کســی ســپرده شــود کــه اطالعــات دقیــق و درســتی در زمینــه 

شــیمی دارد. طبیعتــًا مخاطــب ایــن مطلــب نیــز افــرادی خواهنــد بــود کــه متخصــص 

ــا آن زمینــه از حــد  حــوزه مربوطــه هســتند یــا دســت کــم میــزان آشــنایی آن هــا ب

ــود و  ــته ش ــات نوش ــه واقعی ــر پای ــد ب ــوا بای ــن، محت ــت. بنابرای ــر اس ــط باالت متوس

دربردارنــده جزئیــات الزم باشــد. 

 

کپی رایتینگ محتوا

کپــی رایترهــای محتوانویــس بــا تمرکــز بــر یــک موضــوع خــاص بــرای وبســایتهای 

مختلــف نویســندگی می کننــد کــه بــا توجــه بــه ذات کپــی رایتینــگ، موضــوع ایــن 

نویســندگی بیشــتر حــول محورهایــی ماننــد مقــاالت آموزشــی یــا راهنماهــای مرحلــه 

ــب  ــه نظــر رســیدن مطل ــب ب ــود. جــذاب و جال ــه گام خواهــد ب ــه و گام ب ــه مرحل ب
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ــب از دیــد مخاطــب شــما  ــی دارد؛ چــرا کــه اگــر یــک مطل در اینجــا اهمیــت فراوان

جالــب و آموزنــده بــه نظــر برســد، احتمــال انجــام عمــل مــورد نظــر یــا خریــد بــه طــرز 

چشــمگیری افزایــش پیــدا خواهــد کــرد.

 

کپی رایتینگ خالق

ــا  ــد، ام ــاره موضــوع منتخــب خــود نویســندگی می کن ــن روش درب ــر در ای ــی رایت کپ

ــًا  ــد. غالب ــته هایش می گنجان ــز در نوش ــی را نی ــرویس خاص ــا س ــول ی ــغ محص تبلی

نوشــتن شــعارهای تبلیغاتــی یــا اســلوگان های شــرکت ها نیــز در قالــب کپــی رایتینــگ 

ــز ســابقه  ــی نی خــالق انجــام می شــود. بســیاری از کپــی رایترهــای خــالق در بازاریاب

کار داشــته اند و برخــی صرفــًا در جذابیــت بخشــیدن بــه موضوعــات مختلــف مهــارت 

و اســتعداد دارنــد.
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در هنگام کپی رایتینگ باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

همانطــور کــه تــا اینجــا متوجــه شــدید، محتــوای مــورد اســتفاده در کپــی رایتینــگ 

بایــد تأثیرگــذار بــوده و توانمنــدی الزم بــرای متقاعــد کــردن مــردم را داشــته باشــد؛ 

امــا چطــور می توانیــد ایــن تأثیرگــذاری را دوچنــدان کنیــد؟ در ایــن راســتا بــه نــکات 

کاربــردی زیــر توجــه نماییــد:

 

1. از لحن مثبت استفاده کنید

تحقیقــات روان شــناختی نشــان می دهــد کــه داشــتن احساســات مثبــت نســبت بــه 

ــاد  ــرای ایج ــا ب ــت. ام ــد داش ــتری خواه ــاداری مش ــر وف ــزایی ب ــه س ــر ب ــد، تأثی برن

ایــن احســاس مثبــت چــه بایــد کــرد؟ بــه ایــن منظــور بایــد یــک فضــای َبّشــاش و 

خوشــایند را بــر کپــی رایتینــگ خــود حاکــم کنیــد.

شــاید احســاس کنیــد کــه ایــن کار تصنعــی بــه نظــر خواهــد رســید؛ امــا اگــر آن را 

ــودن در  ــت ب ــد. مثب ــد ش ــاد نخواه ــی ایج ــن حس ــد چنی ــام بدهی ــتی انج ــه درس ب

ــه باعــث می شــود در  ــی اســت ک ــان شــادمانی و خوشــحالی اســت؛ حالت ــع هم واق

ــه ســزایی در  ــر ب ــد تأثی ــم. خوشــحالی می توان ــدا کنی ــی پی وجودمــان احســاس خوب

ــت  ــا را تح ــات م ــته، تصمیم ــا ناخواس ــته ی ــد و خواس ــته باش ــا داش ــای م انگیزه ه

ــد. ــرار می ده ــر ق تأثی

ــیل  ــه پتانس ــد ک ــان می ده ــه نش ــام گرفت ــاروارد انج ــگاه ه ــه در دانش ــی ک تحقیقات
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پراکنــدن یــا در میــان گذاشــتن احساســات مثبــت بیشــتر اســت. چــرا؟ زیــرا احتمــال 

اینکــه بخواهیــم دیگــران را در شــادمانی مان شــریک کنیــم بیشــتر اســت. بــه همیــن 

ترتیــب، احتمــال واکنــش افــراد خوشــحال بــه پیام هــای بازاریابــی نیــز بیشــتر اســت.

ــرای کپــی رایتینــگ بنویســیم کــه یــک  ــی ب امــا ســؤال ایــن اســت کــه چطــور متن

ــته  ــه داش ــر توج ــوارد زی ــه م ــد ب ــتا بای ــن راس ــد؟ در ای ــته باش ــت داش ــای مثب فض

ــید: باش

ــن  ــت؛ بنابرای ــی اس ــت و نزدیک ــس صمیم ــده ح ــت دربردارن ــگ مثب ــی رایتین • کپ

ــد. ــرار بدهی ــاب ق ــتقیمًا خط ــود را مس ــب خ مخاط

• در کپــی رایتینــگ مثبــت از زبــان و اصطالحــات تخصصــی اســتفاده نمی کنیــم؛ بــه 

عبــارت دیگــر، کپــی رایتینــگ مثبــت، همــه فهــم اســت و پیچیدگــی نــدارد.

ــر  ــکالت؛ اگ ــه مش ــد و ن ــز می کن ــا تمرک ــر روی راهکاره ــت ب ــگ مثب ــی رایتین • کپ

منحصــرًا روی مشــکالتی کــه بــه دنبــال حــل آن هــا هســتید تمرکــز کنیــد، انگیــزه را از 

ــید. ــور باش ــکار مح ــن راه ــد؛ بنابرای ــود می گیری ــب خ مخاط

ــت  ــی مثب ــار معنای ــه ب ــود ک ــتفاده می ش ــی اس ــت از واژگان ــگ مثب ــی رایتین • در کپ

دارنــد؛ مثــالً »دوســت داشــتن«، »عشــق«، »عالــی«، »خــوب«، »بلــه«، »فــوق العاده«، 

»پــاداش«، »پیشــرفت« و مــوارد مشــابه.

بــدون تردیــد، اینکــه خودتــان در هنــگام کپــی رایتینــگ حــال و هــوای مثبتــی داشــته 

باشــید نیــز در برونــداد کارتــان بــی تأثیــر نخواهــد بــود.
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2. مخاطب محور باشید

گاهــی بــا شــنیدن کلمــه فروشــنده بــه یــاد رفتارهــای مصنوعــی و تظاهر بــه صمیمیت 

می افتیــم. البتــه بــرای افزایــش اثربخشــی کپــی رایتینــگ لزومــی نــدارد کــه برونگــرا 

یــا اهــل معاشــرت باشــید یــا خودتــان را در ظاهــر این طــور نشــان بدهیــد، امــا بایــد 

نوشــته هایتان شــخصیتی داشــته باشــد کــه عــالوه بــر ایجــاد حــس اعتمــاد، بتوانــد 

بــه یــک رابطــه کاری شــکل بدهــد.

ــان را  ــد شــخصیت واقعــی خودت ــًا نبای ــر، حتم ــی رایت ــک کپ ــوان ی ــه عن ــع، ب در واق

بــه تصویــر بکشــید؛ امــا الزم اســت کــه محتــوای شــما شــخص محــور یــا مخاطــب 

محــور باشــد. در ایــن راســتا بایــد از ضمیرهــای دوم شــخص )تــو، شــما، -َت، -تــان( 

ــد کــه محــور قــرار دادن  ــه خوبــی می دانن اســتفاده کنیــد. کپــی رایترهــای مطــرح ب

مخاطــب از هــر چیــزی اهمیــت بیشــتری دارد و یکــی از روش هــای مؤثــر بــرای ایــن 

امــر، اســتفاده از ضمیرهــای دوم شــخص اســت.

ــزان از ایــن روش در آن اســتفاده شــده  ــا چــه می ــد کــه ت ــر توجــه کنی ــغ زی ــه تبلی ب

ــوع ملکــی آن اســت(: ــه ن ــا شــما و your ک ــو ی ــی ت ــه معن ــر you ب اســت )ضمی
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ــا  ــد و ب ــت می کنی ــا مشــتری صحب ــر دوم شــخص، مســتقیمًا ب ــا اســتفاده از ضمی ب

ــی  ــرای مشــتری باق ــزی ب ــوا، راه گری ــک و رو در رو در محت ــک فضــای نزدی ایجــاد ی

نمی گذاریــد.

 

3. صادقانه و بی پرده بنویسید

بــا صداقــت و رک گویــی، هــدف و نیــت خــود را بــه وضــوح بــرای خواننــده مشــخص 

می کنیــد؛ در نتیجــه، پیــش نیــاز الزم بــرای جلــب اعتمــاد مخاطــب را فراهــم کــرده و 

احتمــال دریافــت عکــس العمــل را افزایــش می دهیــد. در ایــن راســتا بــه نــکات زیــر 

توجــه کنیــد:

17

https://modireweb.com


کپی رایتینگ چیست و چطور می توانیم یک متن تاثیرگذاربنویسیم؟

www.modireweb.com

• کاری که می خواهید انجام شود را برای مشتری مشخص کنید؛

• اگر ضرورتی برای استفاده از یک کلمه وجود ندارد، آن را حذف کنید؛

• اگر ضرورتی برای استفاده از یک جمله وجود ندارد، آن را حذف کنید؛

• اگر می توانید واضح تر بنویسید، واضح تر بنویسید؛

ــب  ــه در مخاط ــدون اینک ــد، ب ــر ادا کنی ــر و محکم ت ــزی را بهت ــد چی ــر می توانی • اگ

ــد؛ ــن کار را انجــام بدهی ــد ای ــه وجــود بیاوری احســاس ضعــف ب

ــه شــما گوشــزد  ــزوم کیفیــت کپــی رایتینــگ را ب ــم ل ــال، اگــر بخواهی ــوان مث ــه عن ب

ــم: ــتفاده کنی ــر اس ــای زی ــم از نمونه ه ــم می توانی کنی

• نمونه بد: تالش کنید تا کیفیت نوشته های خود را افزایش بدهید.

• نمونه خوب: سعی کنید بهتر بنویسید.

• نمونه بهتر: نوشته های خود را بهتر کنید.

• بهترین نمونه: بهتر بنویسید.
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4. در نوشتن فراخوان به عمل )CTA( جسور باشید

ــه آن کمــی جســارت  ــذار باشــد، مگــر اینکــه در تهی ــد تأثیرگ ــگ نمی توان ــی رایتین کپ

بــه خــرج بدهیــد. امــا منظــور از جســارت چیســت؟

جســارت در فرهنــگ عمیــد بــه معنــای دلیــری، بــی باکــی و بــی پروایــی آمــده اســت. 

کســی کــه جســارت دارد، محکــم دســت می دهــد، در چشــمان مخاطــب خــود نــگاه 

می کنــد، روراســت و بــی پــرده صحبــت می کنــد و دقیقــًا چیــزی کــه از طــرف مقابــل 

ــد و  ــس دارن ــه نف ــاد ب ــور، اعتم ــان های جس ــی آورد. انس ــان م ــه زب ــد را ب می خواه

محکــم و بــی پــروا هســتند. همیــن ســبک و ســیاق را می توانیــد در کپــی رایتینــگ 

خــود ِاعمــال کنیــد.

بهتریــن جــا بــرای تمریــن جســارت، بخــش فراخــوان بــه عمــل اســت. فراخــوان بــه 

عمــل جایــی اســت کــه بــه مخاطــب می گوییــد کــه چــه کاری بایــد انجــام بدهــد. 

ــا  ــید، آن را ب ــزی بفروش ــد چی ــر می خواهی ــالً اگ ــا مث ــد ی ــه داری ــته ای ک ــر خواس ه

ــه، ایــن کپــی رایتینــگ ســاده، سرراســت و  ــوان نمون ــه عن جســارت مطــرح کنیــد. ب

ــد: ــر بگیری ــپاتیفای را در نظ ــورانه از اس جس
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همانطــور کــه مشــاهده می کنیــد از عبــارات کوتــاه و تأثیرگــذار و جســورانه و 

یــک فراخــوان بــه عمــل ســاده، امــا مؤثــر اســتفاده شــده اســت )موســیقی بــدون 

محدودیــت؛ 30 روز حســاب کاربــری ممتــاز را امتحــان کنیــد. پــس از آن، فقــط 9.99 

ــد(. ــاز کنی ــگان را آغ ــی رای ــاه؛ دوره آزمایش دالر در م

هنگامــی کــه می خواهیــد جســور بــه نظــر برســید، هرچــه خالصه تــر بنویســید بهتــر 

خواهــد بــود.
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5. جالب و هیجان انگیز بنویسید

ــگ  ــی رایتین ــر بنویســید، کپ ــر و هیجــان انگیزت ــد جالب ت ــه بتوانی ــدار ک ــه هــر مق ب

شــما بــه همــان انــدازه مؤثرتــر خواهــد بــود. هیجــان می توانــد مخاطــب را از یــک 

تماشــاچی منفعــل بــه یــک طرفــدار فعــال تبدیــل کنــد.

در این راستا به نکات زیر توجه کنید:

• از فعل هایــی اســتفاده کنیــد کــه احســاس و شــور و شــعف بیشــتری در آن هــا مــوج 

می زنــد. عــالوه بــر ایــن، از جمــالت مجهــول اســتفاده نکنیــد؛

• از جمله هــای کوتــاه اســتفاده کنیــد. جمله هــای کوتــاه حــال و هــوای خوشــایندتری 

دارنــد و ماننــد ملودی هــای منقطعــی بــه نظــر می رســند کــه انــرژی و انگیــزه حرکــت 

بــه وجــود مــی آورد؛

• پیوســته مخاطــب را خطــاب قــرار بدهیــد. کپــی رایتینــگ بایــد همیشــه مخاطــب 

محــور )ضمیــر دوم شــخص( باشــد تــا خواننــده احســاس کنــد کــه هیجــان بــرای وی 

تــدارک دیــده شــده اســت.

• در صــورت امــکان از عالمــت تعجــب اســتفاده کنیــد. از عالمــت تعجــب می تــوان 

بــه عنــوان یــک روش مصنوعــی بــرای ایجــاد هیجــان اســتفاده کــرد. دقــت داشــته 

باشــید کــه ایــن روش در برخــی مــوارد مؤثــر اســت، امــا می توانــد احســاس اضطــرار 

یــا تحمیــل بــه وجــود بیــاورد. در هــر صــورت می توانیــد در هنــگام لــزوم از عالمــت 
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تعجــب اســتفاده کنیــد، امــا در ایــن زمینــه خساســت بــه خــرج بدهیــد و هرگــز در 

یــک جملــه دو بــار از عالمــت تعجــب اســتفاده نکنیــد.

ــه  ــه خاطــر داشــته باشــید کــه اگــر خودتــان هیجــان زده باشــید، ایــن هیجــان ب ب

ــز انتقــال پیــدا خواهــد کــرد. مخاطــب نی

 

6. از مخاطب تعریف کنید

ــردم  ــه هــر حــال م ــا ب ــه نظــر برســد؛ ام ــق و چاپلوســی ب ــف، تمل ــن تعری شــاید ای

دوســت دارنــد کــه نســبت بــه خودشــان احســاس خوبــی داشــته باشــند و تــالش در 

جهــت ایجــاد و تقویــت ایــن احســاس )و ذکــر اینکــه محصــول یــا ســرویس شــما 

باعــث بهتــر شــدن احســاس مذکــور می شــود( بــه تقویــت اثربخشــی کپــی رایتینــگ 

کمــک خواهــد کــرد.

ــه خــودش )و شــما( داشــته باشــد  ــی ب ــان احســاس خوب ــد مخاطبت ــر می خواهی اگ

نــکات زیــر را در نظــر داشــته باشــید:

ــو خــودداری  ــا دوپهل ــی ی ــز، جنجال ــارات مناقشــه برانگی • از اســتفاده از کلمــات و عب

ــاره  ــگار درب ــه ان ــید ک ــه ای بنویس ــه گون ــید و ب ــان را بشناس ــان خودت ــد. مخاطب کنی

موضوعاتــی کــه بــه خواندنشــان اشــتیاق دارنــد بــا آن هــا هــم ســو و هــم عقیده ایــد.

• بــا آنچــه کــه می داننــد شــروع کنیــد. از طریــق آغــاز متــن بــا وجــه اشــتراکی کــه در 
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اطالعــات داریــد می توانیــد فضــای مثبتــی را بــه وجــود بیاوریــد تــا مخاطــب نســبت 

بــه خــودش احســاس بهتــری داشــته باشــد.

• هــدف یــا آنچــه کــه مخاطــب شــما بــه دنبــال دســتیابی بــه آن اســت را ذکــر کنیــد. 

همــه مــا از تأییــد شــدن لــذت می بریــم. اگــر بتوانیــد احســاس و خواســته مخاطبــان 

خــود را بیــان کنیــد و از زبــان آن هــا ســخن بگوییــد، ُمهــر تأییــدی بــر طــرز فکــر و 

ــرای تحقــق آن  ــزه بیشــتری ب ــد انگی ــد. از ایــن طریــق می توانی نگــرش آن هــا زده ای

ــد. ــاد کنی ــته ها ایج خواس

به عنوان مثال، به نمونه ساده زیر توجه کنید:
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در اینجــا بــا اســتفاده از یــک تملــق ســاده )ترجمــه: احتمــاالً اکنــون متقاعــد شــده اید 

ــا  ــه ب ــی اینک ــان ضمن ــا بی ــت( ب ــه ای اس ــگاه کار عاقالن ــن باش ــت در ای ــه عضوی ک

ــر  ــورد نظ ــل م ــام عم ــه انج ــم، وی را ب ــر و کار داری ــده ای س ــل و فهمی ــب عاق مخاط

تشــویق می کنیــم.

 

7. از اطالعات به عنوان یک پشتوانه استفاده کنید

در بســیاری از مــوارد بــرای نشــان دادن فــوق العــاده بــودن محصــوالت و خدماتمــان، 

ســیلی از اطالعــات، نمودارهــا، آمــار و جــداول مختلــف را بــه ســوی مخاطــب روانــه 

می کنیــم؛ در حالیکــه ایــن روش مؤثــری بــرای جلــب نظــر مشــتری نیســت.

ــوند. در  ــوب نمی ش ــه محس ــن مؤلف ــا مهم تری ــد، ام ــت دارن ــات اهمی ــه اطالع البت

ــا اینکــه بایــد در کپــی رایتینــگ بــه مخاطــب اطالعــات بدهیــد، امــا بهتــر  واقــع، ب

اســت کــه نوشــته را بــا ایجــاد یــک فضــای مثبــت آغــاز نماییــد و ســپس بــه عنــوان 

یــک پشــتوانه از اطالعــات اســتفاده کنیــد.

بــه خاطــر داشــته باشــید کــه داده هــا و اطالعــات معمــوالً خشــک و بــی روح هســتند و 

لــذا آتــش شــور و هیجــان را فــرو می نشــانند. بنابرایــن، علیرغــم اینکــه نبایــد اطالعات 

ــرای متقاعــد  ــزار ب ــن اب ــوان اولی ــه عن ــه از آن ب ــر اســت ک ــار گذاشــت، امــا بهت را کن

ســاختن مخاطــب اســتفاده نکنیــد.
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8. بر روی انجام عمل مورد نظر تکیه کنید

اگــر کپــی رایتینــگ شــما باعــث انجــام عملــی از ســوی مخاطــب نشــود وظیفــه اصلی 

ــز  ــت آمی ــرای موفقی ــه ب ــه خاطــر داشــته باشــید ک ــداده اســت. ب خــود را انجــام ن

بــودن کپــی رایتینــگ، متــن شــما بایــد عمل-محــور باشــد.

ــفه  ــه فلس ــرا ک ــت؛ چ ــل نیس ــه عم ــوان ب ــمت فراخ ــط قس ــا فق ــور م ــا منظ در اینج

ــه عمــل اســت. مقصــود ایــن  ــدن مخاطــب ب ــه عمــل، فراخوان وجــودی فراخــوان ب

اســت کــه بایــد فضــای عمــل محــور را در سراســر محتــوا حفــظ کنیــد. در ایــن راســتا:

ــان  ــن زم ــن اآلن بهتری ــه همی ــد ک ــد بدان ــب بای ــد. مخاط ــد کنی ــون تأکی • روی اکن

اســت. فضایــی بــه وجــود بیاوریــد کــه حــس اضطــرار و فوریــت ایجــاد شــود و در 

ــد. ــد کــه بایــد در لحظــه زندگــی کن ــه وجــود بیای ــده ایــن احســاس ب خوانن

• کارکــرد عملــی اطالعاتــی کــه می دهیــد را بیــان کنیــد. اگــر می خواهیــد بــه مخاطــب 

ــن  ــه ای ــه ب ــوان نمون ــه عن ــد. ب ــه بیاوری ــز در ادام ــده آن را نی ــد، فای ــات بدهی اطالع

ــد  ــن می توانی ــازار؛ بنابرای ــده موجــود در ب ــد: »ســریع ترین پردازن جمله هــا توجــه کنی

ــر  ــالوه ب ــی ع ــه دوبخش ــن جمل ــد.« ای ــام بدهی ــر انج ــان کمت ــتری را در زم کار بیش

ــذا  ــد و ل ــر می کن ــز ذک ــی آن اطالعــات را نی ــده عمل ــده ســریع(، فای اطالعــات )پردازن

ــت. ــر اس متقاعدکننده ت

ــد  ــی مانن ــتفاده از فعل های ــد. اس ــتفاده کنی ــی اس ــال ُکنش ــد از افع ــا می توانی • ت

ــه هــم یکــی از  ــر اســت )حتــی در همیــن جمل ــاب ناپذی ــودن« و »داشــتن« اجتن »ب
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آن هــا را بــه کار بردیــم(؛ امــا ســعی کنیــد کــه تــا جایــی کــه امــکان دارد از فعل هــای 

ــه  ــتند و ن ــل هس ــده عم ــان دهن ــه نش ــی ک ــی فعل های ــد؛ یعن ــتفاده کنی ــی اس کنش

حالــت، مثــالً: »کار کــردن«، »تولیــد کــردن«، »عرضــه کــردن« و مــوارد مشــابه. افعــال 

ــزه مخاطــب  ــش انگی ــه افزای ــد و ب ــرژی می دهن ــگ شــما ان ــی رایتین ــه کپ کنشــی ب

ــد. ــورد نظــر کمــک می کنن ــرای انجــام عمــل م ب

ــدا  ــاب پی ــم ایده هــای ن ــرای نوشــتن نداری ــزی ب ــی چی ــه وقت ــد: چگون بیشــتر بدانی

کنیــم؟

 

سخن پایانی

کپــی رایترهــا بــا اســتفاده از کپــی رایتینگ در بســترهای مختلــف، از رادیــو و تلویزیون 

گرفتــه تــا اینترنــت، تــالش می کننــد تــا پیام هــای تبلیغاتــی و بازاریابــی محــور را بــه 

وضــوح و بــا جذابیتــی ارائــه کننــد کــه بــه مــذاق مخاطــب هــدف خــوش بیایــد و در 

میــان گــرداب تبلیغــات غــرق نشــود. کپــی رایتینــگ معمــوالً بــا اســتفاده از روش هــای 

مختلفــی انجــام می شــود کــه بــا ترکیبــی از روش هــای مناســب در کنــار خالقیــت و 

ــوه را  ــوان نظــر مشــتریان بالق ــا مخاطــب هــدف می ت ــوا ب ــه تناســب محت توجــه ب

جلــب کــرد و درصــد موفقیــت در متقاعــد ســاختن آن هــا بــه انجــام عمــل مــورد نظــر 

را افزایــش داد.
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