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از یک ایمیل در صندوق ورودی مخاطب ظاهر یم شود، یک صفحه وب بارگریی یم شود، بروشوری ب
، تیرت در این وضعیت. یم شود و خوانندگان در یک یا دو ثانیه، بالفاصله محتوا را قضاوت یم کنند

صمیم چراکه چشم مخاطب در ابتدا تیرتها را اسکن یم کند و ت. اولین و گایه تنها شانس شماست
.یم گرید که مطلب را بخواند یا خری

ا درخشان، هرچند بایق مقالۀ شم. اگر مطلب شما نادیده گرفته شود، فرصیت برای بازگشت نیست
.  سرگرم کننده و آموزنده باشد، بدون تیرت تبلیغایت عایل هرگز خوانده نخواهد شد

جو تیرت اولین چزیی است که مخاطبان شما پس از جست وجوی کلمات کلیدی در موتور جست و
خ کلیک بیشرتی هر چه محتوای شما در صفحه نتایج رتبۀ باالتری داشته باشد، مستقیمًا نر. یم بینند

ها را در نظر بنابراین هنگام تهیۀ تیرتهای باکیفیت، باید نرخ جستجوی کلیدواژه. خواهید داشت
.  بگریید

ق را افزایش تیرتها تنها دلیل ویرویس شدن محتوا نیستند، اما به طور قابل توجیه شانس این اتفا
ت که توجه اگرچه ممکن است محتوایی باکیفیت عایل تولید کرده باشید، اما این تیرت اس. یم دهند

جود اما چه راه هایی برای نوشتن تیرتهای جذاب تبلیغایت و. توده های مردم را به خود جلب یم کند
دارد؟

.از اعداد استفاده کنید و آن ها را بزرگ کنید1.
!اعداد را به حروف استفاده نکنید2.
.وعده های عاطیف و بیش از حد بلندپروازانه بدهید3.
.به مردم چزی مفیدی بیاموزید4.
.احساس فوریت ایجاد کنید5.
.تاحدامکان کلمات کمرتی را انتخاب کنید6.
!همیشه اول از خودتان برپسید7.
.از صفت های جالب استفاده کنید8.
.کنجکاوی مردم را برانگزیید9.

.کلمات کلیدی را به خاطر بسپارید10.
.ای را به اشرتاک بگذاریدتجربه11.

.با حقایق آماری اعتماد ایجاد کنید12.

.از زبان و لحین ساده استفاده کنید13.
.برای مخاطب دلیل بیاورید14.
.جنجال برانگزی باشید15.
.از نام های شاخص استفاده کنید16.
.مثبت اندیش باشید17.
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