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مطلوب  جهیبه دنبال نت یابیو بازار غاتیتبل یهمه ما در کسب و کار خود هنگام اجرا

 نکیل کی یما را به اشتراک بگذارند، رو یمخاطبان محتوا میخواه یمثال م م،یهست

 ییاز روش ها یکیما ارسال کنند.  یبرا یشماره ا ای رندیکنند، با ما تماس بگ کیکل

و  غاتیدهد، انتخاب درستتتتت کلمات در تبل یم شیرا افزا تیموفق نیکه احتمال ا

ست. تحق یابیبازار ستند که جادو  یثابت کرده اند که برخ قاتیا کلمات و عبارات ه

شتتتوند که از او خواستتتته شتتتده  یم یمخاطب به انجام عمل کیکنند و باعث تحر یم

 است.

و  غاتیکلمات در تبل یاز جادو ایآ

کلمه قدرتمند و  ۸۰ د؟یبا خبر یابیبازار

 رگذاریتاث
 تیم تحریریه اقیانوس آبی
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روش  ریاز سا ستین یمعن نیبه ا غاتیو تبل یابیاز کلمات درست در بازار استفاده

ستفاده نکن یابیموثر بازار یها ش دیا شته با شما نت دیو انتظار دا بدهد.  جهیتالش 

 دیتوجه کن زیخود ن یدئویو اینوع عکس و  غ،یمخاطب، محل تبل قهیبه ستتل دیقطعا با

مات موثر در تب به گونه ا غاتیلو در کنار آن ها کل کار ببر یرا  به  که  دیدر جمله 

 شود. یباعث جذب مشتر

 

 یابیو بازار غاتیانتخاب درست کلمات در تبل تیاهم

تواند  یکه م یسالح نیاست. قدرتمندتر شتریب زین ریکلمات از قدرت شمش قدرت

 یغاتیکنند، کلمات تبل لیدائم و وقادار تبد یها یبالقوه را به مشتتتتر یها یمشتتتتر

 یرا م غیکه تبل یاگر به عنوان کستتتت گرید یاثرگذار و قدرتمند هستتتتتند. از ستتتتو

را از دستتتت  انتانیمشتتتتر د،یاستتتتفاده کن یراصتتتولیاز کلمات اشتتتتباه و   ستتتدینو

 داد. دیخواه

 نینگاه مخاطب را به خود جذب کنند. پس ا کیتوانند با  یعنوان نم چیبه ه جمالت

ما مکث کند  غاتیتبل یکنند بر رو قیرا تشوکلمات اثربخش است که مخاطب  فهیوظ

 و آن را مطالعه کند.

 

وقت صتتتتر   غیتبل کی دنید یشتتتتود تا مخاطب قبول کند برا یباعث م یکلمات چه

 ؟کند

 

 ندیافریاو ارزش ب یکه برا یکلمات. 

 کند. جادیفرصت ا کیاو ترس از دست دادن  در 

 باشد. تیجذاب یدارا ییکامه به تنها خود 
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 غاتیکلمات موثر در تبل انواع

۱ 

 یفیتوص

 یاستتت که از نام آن ها نم ییشتترکت ها غینوع از کلمات مخصتتوش شتتعار و تبل نیا

 دهند، مثال: یانجام م یچه کار دیتوان فهم

 همراه اول( نترنتینسل نو )ا نترنتیا نو،ینوتر

۲ 

 کننده متقاعد

که  ید و ارزشتتستتو یمحصتتول خود، رو ایاز خود شتترکت  فیتعر یکه به جا یکلمات

 مثال: د،یکن یتمرکز م دیمصر  کننده دار یبرا

 رشد( کی)پودر ک یخوشمزگ نیبه هم ،یسادگ نیهم به

 تبرک( ییببر ) مواد  ذا زهیبخر، جا تبرک

۳ 

 خالق

شوند تا مردم آن را به خاطر بسپارند و درباره آن صحبت  یم انیب یکه طور یکلمات

ست، ول یغاتیشعار تبل نیا یکه طراح نیکنند. با ا  دیکن یاگر آن را طراح یسخت ا

 شد، مثال: دیماندگار خواه
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 (سیعال غاتیبدم....؟ ) تبل موشویبدم، ل هلوشو

 (اتوریراد رانیگرمه! ) ا پشتم

۴ 

 یاحساس

 کند، مثل: یم دیبه خر کیاحساسات مخاطب، او را تحر کیکه با تحر یکلمات

 . )همراه اول(ستیکس تنها ن چیه

 خاش( یها یماریب ادی. )بنمیسبزتان هست یاری ازمندیاکنون ن هم

۵ 

 برند شناخت

برندتان را در  یو به گونه ا دیده یم وندیکه شتتتتعار خود را با نام برندتان پ یزمان

 مثل: د،یکن یم یمعرف غیتبل

 ! رز خوابه...) تشک رزخواب(سیه

 یریگ جهینت

تاث یبرا مات  که  دینکته توجه کن نیبه ا دیبا غاتیدر تبل رگذاریاستتتتتفاده از کل

 گرید سان،ینو غیتبل گریتوسط د ادیاستفاده شدن ز لیکلمات به دل نیاز ا یاریبس

شما ن یم شنهادی. پس پستندیمخاطب ن یبرا یادیارزش ز یدارا از آن ها  زیشود 

 . …و فیتخف ،مثل ارزان یکلمات د،یبه ندرت استفاده کن
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شما هم مثال  دیشما مف یکلمات برا ستیمقاله و ل نیا میدواریام شد. اگر  بوده با

 .دیبگذار انیبا ما در م د،یدار غاتیات موثر در تبلکلم یبرا ییها
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