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یتال به خصوص برای مشاغل امروزی که بیشرت در فضای دیج. کلمات قدرت زیادی دارند
مهم فعالیت یم کنند، دامنۀ توجه محدود و ارزشمند مشرتیان باعث شده است کلمات

رای هر از این رو کیپ رایتینگ یا به طور دقیق تر، کیپ رایتینگ خوب، ب. و مهم تر شوند
را ( ROI)کسب وکاری ضروری است؛ زیرا سودآوری را افزایش یم دهد، بازگشت سرمایه 

ارتان تضمین یم کند و با متقاعدکردن مشرتی هدفتان یم توانید به اهداف کسب وک
.دست یابید

تن کلمایت کیپ رایتینگ ییک از مهم ترین عناصر تبلیغات و بازاریایب است که شامل نوش
اص یم شود که قرار است افراد را برای انجام یک اقدام خ( معروف به کیپ)متقاعدکننده 

زیی وقیت به وب ساییت یم روید که از شما خواسته یم شود چ. ترغیب یا تحریک کند
د شما یم توانی. بخرید، کلمات موجود در آن صفحه نتیجۀ کیپ رایتینگ هستند

و نسخه های چایپ، آنالین و حیت شفایه کیپ ها را در حال خواندن در تلویزیون یا رادی
رایم دهید کیپ رایتینگ تقریبًا در هرجایی که به آن نگاه یم کنید و گوش ف. پیدا کنید

.وجود دارد
د که با کیپ رایرتها افرادی هستند که آموزش یم بینند کلمات را طوری در کنار هم بچینن

ا اکرث کسب وکاره. مخاطبان هدف ارتباط برقرار کرده و آن ها را به انجام کاری سوق دهد
ان ارتباط یک کیپ رایرت رسیم یا قراردادی استخدام یم کنند تا به آن ها کمک کند با جهانی

:ست ازآنچه یک کیپ رایرت باید از کسب وکار درک کند عبارت ا. برقرار کنند و رشد کنند
ناجزای اسایس برند یک کسب وکار؛ مانند مأموریت، چشم انداز و ارزش های اصیل آ•
.کلمایت اسایس که باید در کانال های تبلیغایت اصیل شرکت ظاهر شوند•
کپشن ها در پست های شبکه های اجتمایع و وبالگ ها•
فیلمنامه های ویدئویی برای تزیرها •

اصیل مقالهلینک 

https://spiralteam.com/%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%a9%d9%be%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af-%d9%86%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af/

