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1. PIERWSZY KAPELUSZ. SKUP SI}
1.1. PEN
Najtrudniej jest zaczÈÊ. CiÈgle to sïyszÚ. „Gdy tylko ruszÚ z miejsca,
dalej pisanie idzie juĝ gïadko”. Teĝ tak masz? Pierwsze 10 sïów jest
waĝniejsze niĝ nastÚpne 10 000. Dotyczy to osoby piszÈcej, a jeszcze
bardziej czytelnika. Dlatego poczÈtek tekstu jest jego najwaĝniejszym elementem. Nie, nie nagïówek, bo ïatwo go wymyĂliÊ, niewiele
trzeba, by ktoĂ go przeczytaï. PrawdziwÈ sztukÈ jest napisaÊ pierwszy
akapit, który pomoĝe tekstowi nabraÊ tempa.
Jest mnóstwo sposobów na rozpoczÚcie tekstu. ZaproponujÚ Ci tylko
jeden, za to bardzo uniwersalny i wciÈgajÈcy. Nazywam go PEN.
Jest to akronim trzech wyrazów: Problem, Efekty, Niemoĝliwe. Idealnie jest, gdy od tego zaczyna siÚ tekst, bo kaĝdy z tych trzech
elementów wywoïuje silnÈ uwagÚ. Nie chodzi o ĂciĂle analityczne
podejĂcie, gdzie piszesz na przykïad jedno zdanie o problemie docelowego klienta, drugie o efektach, jakie moĝe mu daÊ produkt, i trzecie, w którym pokazujesz, ĝe masz coĂ unikatowego, o czym klient
marzy. KolejnoĂÊ nie jest obowiÈzkowa. Raczej chodzi o to, by stworzyÊ akapit maksymalnie nasycony PEN-em. Nie zawsze moĝesz
pisaÊ o wszystkich trzech elementach, a juĝ najwiÚkszy problem
bÚdziesz mieÊ zawsze z ostatnim. I to nie dlatego, ĝe sprzedajesz
„zwykïy” produkt. Nie, ten problem wynika z tego, ĝe bardzo trudno
nam przyjÈÊ perspektywÚ zachwytu. Wszystko wydaje siÚ obecnie
takie zwykïe, trywialne, technologia nas rozpuĂciïa jak dzieci na placu
zabaw i duĝÈ trudnoĂÊ sprawia nam dostrzeganie czegoĂ w rodzaju
cudu. Sam tak mam, czÚsto dïugie godziny zajmuje mi szukanie tego
ostatniego elementu, ale gdy juĝ go znajdÚ, powstaje ciekawy i przekonujÈcy tekst.
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Jak to zrobiÊ? Mam nadziejÚ, ĝe zadajesz sobie to pytanie. Niech
Twoim przewodnikiem bÚdzie tytuï jednej z legendarnych ofert:
„Gïusi sïyszÈ teraz szept”. Mamy tu wszystkie elementy PEN w najlepszej moĝliwej konfiguracji. ZwróÊ uwagÚ na to, ĝe nie mówimy
o problemie w oderwaniu od klienta. „Gïusi” — ludzie, którzy
majÈ ten problem. Od razu okreĂlamy, dla kogo przeznaczony jest
tekst. Warto to wykorzystywaÊ. NastÚpnie efekt — „sïyszÈ”, to nasza
obietnica, ĝe osoby majÈce problem otrzymujÈ od nas rozwiÈzanie.
ZwróÊ uwagÚ na to, ĝe omawiany przykïad operuje skrajnoĂciami.
„Gïusi sïyszÈ” to nie jest tylko „lepiej”, lecz przejĂcie od niczego do
peïnego efektu. I „sïyszÈ teraz”, nie kiedyĂ, nie po latach, ale to siÚ
staïo nagle, to jakaĂ rewolucja! No i ostatni element: Niemoĝliwe
— „sïyszÈ teraz szept” — nasz efekt doprowadziliĂmy do czegoĂ niezwykïego, przesunÚliĂmy granice moĝliwoĂci czïowieka, bo sïyszeÊ to
jedno, ale sïyszeÊ szept to zupeïnie inna bajka. Zobacz, jak to czterowyrazowe zdanie wyznacza szablon idealnego poczÈtku tekstu.
Miej je w gïowie zawsze, gdy zaczynasz ofertÚ lub opis. Szukaj tego
w notatkach o kliencie (Problem) i o produkcie (Efekt i Niemoĝliwe).
Teraz widzisz, ĝe praca z tekstem jest ïatwiejsza, gdy nie musisz go
pisaÊ od zera, tylko redagujesz wczeĂniejsze notatki?
PamiÚtaj, ĝe formuïa PEN, a szczególnie jej materializacja w zdaniu
„Gïusi sïyszÈ teraz szept”, jest dla Ciebie punktem odniesienia, a nie
bezwzglÚdnym wymogiem czy sztywnym szablonem. Szukaj tego,
dÈĝ do ideaïu, ale ze ĂwiadomoĂciÈ, ĝe ideaïy nie istniejÈ. Po prostu
— PEN wyznacza kierunek, podÈĝaj za nim, ale nie przejmuj siÚ za
bardzo, gdy ciÈgle bÚdziesz daleko od szczytu. Napisz to, co w danym
momencie jest najlepsze, bez wiecznego czekania na to jedno zdanie,
które wszystkich powali. Lepiej zrobiÊ coĂ niĝ nic. Lepsza jest sïaba
oferta niĝ ĝadna. Przynajmniej z punktu widzenia sprzedawcy.
Kilka prostych przykïadów poczÈtku tekstu z ambicjami PEN:
Masz firmÚ, ale czy na pewno jesteĂ prawdziwym przedsiÚbiorcÈ?
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Chodzi o to, czy prowadzisz swojÈ firmÚ jak przedsiÚbiorca, czy
moĝe jak… jej pracownik? Dlaczego niektórzy sprzedajÈ wiÚcej niĝ
Ty, mimo ĝe majÈ wyĝsze ceny i gorszy produkt? Czy jesteĂ w czymĂ
gorszy? Nie bierz tego do siebie, ale… TAK. Bo nie stosujesz metod
przedsiÚbiorców, tylko metody pracowników. „WiÚcej pracowaÊ,
wiÚcej pracowaÊ, jeszcze wiÚcej pracowaÊ — a moĝe wiÚcej zarobiÚ”.
OpamiÚtaj siÚ, proszÚ.
Czy w tym superrozwiniÚtym Ăwiecie ktoĂ wreszcie wynalazï
szybÚ, która nigdy nie pÚknie? Jakie szkïo do kominka wybraÊ,
by raz na zawsze mieÊ z nim spokój i dodatkowo nadaÊ mu ekskluzywny charakter? JesteĂ blisko czegoĂ niezwykïego. Szyba kominkowa, która nie pÚka, nawet przy 800 stopniach Celsjusza. Szkïo
kominkowe, które samo siÚ czyĂci. Szkïo kominkowe, które przepuszcza tylko piÚkny widok palÈcego siÚ drewna, a ukrywa wszystko inne. A do tego oddany serwis. Co wybierasz? Nowa szyba,
lepszy kominek? WyglÈda jak zwykïa szyba, ale to nowy, lepszy
typ szkïa.
Microsoft Office 365 wprowadza rewolucjÚ do firm. Nawet maïe
przedsiÚbiorstwo moĝe zaczÈÊ korzystaÊ z zaawansowanych technologii informatycznych, które do niedawna dostÚpne byïy tylko
dla wielkich korporacji. Nagïy rozwój i usprawnienie funkcjonowania firmy nie pociÈgajÈ za sobÈ ĝadnych inwestycji w najnowsze
oprogramowanie biurowe. Office 365 obniĝa koszty. Wolny pracownik — szybkie projekty. Wreszcie minÚïy czasy, gdy pracownicy byli „przywiÈzani” do biurka. SwobodÚ dziaïania i kreatywnoĂÊ ograniczaïy im komputery i aplikacje, z których moĝna byïo
w peïni korzystaÊ tylko w siedzibie firmy.
Zawsze zadziwia mnie, jak maïo ludzie wiedzÈ o swoich domach
lub mieszkaniach. Codziennie z nich korzystajÈ, pïacÈ za nie, czÚsto zadïuĝajÈ siÚ na caïe ĝycie, by je zdobyÊ, ale kto wie — JAK
NA NICH PRZYZWOICIE ZARABIAm? Czy wiesz, jak to jest
79
Kup książkę

Poleć książkę

Biblia copywritingu

byÊ wïaĂcicielem kamienicy w Ărodku miasta, która przynosi Ci
staïy dochód co miesiÈc? Albo w 48 godzin sprzedaÊ mieszkanie,
na którym na czysto zarabiasz 20 000 zïotych? Chcesz wiÚcej?
Powiesz moĝe, ĝe trzeba najpierw mieÊ pieniÈdze, by sobie pozwoliÊ na taki luksus, tak? ZGADZA SI}. PieniÈdz rodzi pieniÈdz,
ale kto powiedziaï, ĝe to muszÈ byÊ Twoje pieniÈdze? Banki,
spóïdzielnie i kilka innych instytucji pod pewnymi warunkami
sfinansujÈ Ci zakup mieszkañ, domów lub kamienic — musisz
tylko wiedzieÊ, jak…
Sprzedaĝ moĝesz zwiÚkszaÊ na wiele sposobów. Z pewnoĂciÈ od
razu myĂlisz o reklamie, ulotkach, ogïoszeniach i akcjach promocyjnych z duĝymi rabatami. Na tym szkoleniu dowiesz siÚ, jak
takiej reklamy NIE ROBIm, by nie traciÊ na niÈ wiÚcej pieniÚdzy.
Poznasz za to zupeïnie nowe sposoby robienia tego, co najwaĝniejsze dla Twojej firmy — sposoby zdobywania klientów i zwiÚkszania sprzedaĝy. Nowe sposoby, które nie tylko ostatecznie nic CiÚ
nie kosztujÈ, ale teĝ sprawiajÈ, ĝe moĝesz staÊ siÚ najbardziej rozpoznawalnÈ firmÈ w swojej branĝy! I bez ĝadnej reklamy przyciÈgaÊ mnóstwo nowych klientów.
Teraz Twoja kolej!
Zrób to tak — w notatkach na temat klienta i produktu podkreĂl
wszystko, co dotyczy Problemów, Efektów i Niemoĝliwego. Zrób sobie
z tego trzykolumnowÈ listÚ i zabaw siÚ w miksowanie tych trzech
elementów. Weě pierwszy element z pierwszej kolumny (Problem)
i sprawdě, jak bÚdzie brzmiaï z pierwszym elementem drugiej i trzeciej kolumny. Potem podstaw drugi element trzeciej, potem czwarty
i tak do koñca. W nastÚpnej iteracji do miksowanego zdania podstaw
drugi element drugiej kolumny i przejdě caïÈ trzeciÈ, jak poprzednio.
I tak po kolei, przez wszystkie trzy kolumny. Bardzo moĝliwe, ĝe
w trakcie tej zabawy sïowami przyjdÈ Ci do gïowy inne pomysïy.
To TEN moment! Zapisuj je! Chociaĝ pisanie tekstów sprzedaĝo80
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wych to bardzo powaĝna sprawa — bo chodzi o pieniÈdze — moĝna
siÚ przy tym bawiÊ. ZachÚcam CiÚ do pisania na luzie, zgodnie z ideÈ
1. kapelusza.
Zabawa w miksowanie PEN to pierwszy krok w kierunku wïaĂciwego tekstu. PamiÚtaj, ĝe jesteĂ na etapie swobodnego tworzenia, bez
ĝadnej krytyki ani oceny tego, co powstaje (1. kapelusz). Nie ograniczaj siÚ. Pisz, co Ci przyjdzie do gïowy, póěniej to ocenisz, teraz jest
czas kreacji. W tym momencie tworzysz sobie notatki do konkretnego tekstu. BÚdzie ich wiÚcej, by na drugim etapie tworzenia tekstu
(2. kapelusz) byïo z czego wybieraÊ.

1.2. OBIETNICA — WI}½ Z KLIENTEM
Nie kaĝda obietnica w tekĂcie rzuci czytelnika na kolana. WïaĂciwie
to maïo która to zrobi. Nawet jeĂli bÚdzie napisana wedïug formuïy
PEN — „Gïusi sïyszÈ teraz szept”. Dlaczego? To proste. Bo nie kaĝdy jest gïuchy. Potencjalny klient zadaje sobie jedno waĝne pytanie
— „Czy to jest coĂ dla mnie?”. JeĂli dasz mu powody do odpowiedzi
na „tak”, gratulujÚ, masz klienta. JeĂli nie, no cóĝ…
Jak stworzyÊ obietnicÚ, z którÈ nasz klient siÚ zidentyfikuje, przyjmie
jÈ z otwartymi rÚkoma, jak swojÈ? SiÚgnij do notatek na temat klienta.
MówiliĂmy wczeĂniej o jego pragnieniach, problemach i przeszkodach i potrzebach. On ma to w swojej gïowie, tym ĝyje, wiÚc daj mu
obietnicÚ, która idealnie wpasuje siÚ w jego PPPP (pragnienia, problemy, przeszkody, potrzeby).
Weěmy na przykïad jeden z problemów, typu „Mam juĝ doĂÊ...”.
Na przykïad: „Mam juĝ doĂÊ zapominania — imion, faktów i listy
zakupów”. Jest problem? Jest, i to powaĝny, bo utrudnia ĝycie. Najwaĝniejsze, ĝe ĝyciowy. Wart rozwiÈzania? Zmiana bÚdzie ogromna.
WiÚc moĝe czas na PEN? Ach, przychodzi mi do gïowy klasyk: „Jak
poprawiïem pamiÚÊ w jeden wieczór?”. Cud, który jest idealnÈ
odpowiedziÈ na problem klienta.
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Gdy dasz klientowi coĂ, co jest odpowiedziÈ na jego codzienne
zmartwienia, tworzy siÚ wiÚě miÚdzy nim a TwojÈ obietnicÈ. Dlatego
tak wiele czasu poĂwiÚciliĂmy wczeĂniej na poznanie Tomka —
analizÚ klienta. Copywriting to nie kreatywna zabawa. Sïowa tworzÈ
wiÚě, ale muszÈ mieÊ swój poczÈtek w gïowie potencjalnego klienta,
bo bez tego trafiÈ w próĝniÚ.
Obietnica nie odnosi siÚ jednak tylko do PPPP. PamiÚtasz, jak zagïÚbialiĂmy siÚ w cztery poziomy potrzeb, trzy wymiary motywacji,
wÈtpliwoĂci i obiekcje, wreszcie w to, w co klient skrycie wierzy?
To wszystko domaga siÚ odpowiedzi w tekĂcie. A kaĝda taka odpowiedě tworzy nowÈ niÊ wiÈĝÈcÈ Twój produkt z klientem. Im wiÚcej
tych nici, tym silniejsza wiÚě z klientem, a tekst oferty skuteczniejszy.
Juĝ widzisz — mam przynajmniej takÈ nadziejÚ — ĝe tworzymy
wiele obietnic. I tak radzÚ Ci to zrobiÊ — do kaĝdego PPPP, do
trzech rodzajów motywacji, do wÈtpliwoĂci i obiekcji, piszesz obietnice. Ale tylko takie, które speïnia Twój produkt. Twój tekst jest
ïÈcznikiem pomiÚdzy klientem a produktem, tak jak ïÈczy klienta
z produktem most korzyĂci.
Powiem Ci coĂ o sobie. Czasami bojÚ siÚ, ĝe stracÚ swojÈ umiejÚtnoĂÊ
pisania. Powaĝnie. SÈ takie dni, gdy moja kreatywnoĂÊ spada poniĝej
zera i mam ochotÚ rzuciÊ tÚ robotÚ. Brak mi wtedy sïów, nie potrafiÚ
nic z siebie wycisnÈÊ. Mimo depresji lubiÚ te chwile, bo sprowadzajÈ
mnie na ziemiÚ. Przypominam sobie wtedy, ĝe tu nie chodzi o moje
sïowa, lecz o to, co siÚ dzieje w gïowie potencjalnego klienta. PamiÚtaj, ĝe copywriting to gra mentalna. Dotyczy to obu stron — copywritera i adresata jego tekstu. Przy czym ten drugi jest waĝniejszy.
JeĂli podïÈczysz siÚ do myĂli potencjalnego klienta, wejdziesz z nimi
w dialog, Twoja obietnica zaowocuje zamówieniem. Niewaĝne, jak
dobrym pisarzem jesteĂ. Znacznie waĝniejsze jest to, jak czytasz
myĂli klienta, czy jesteĂ dobrym detektywem. I zawsze, gdy najdÈ
CiÚ wÈtpliwoĂci, czy dobrze piszesz, czy siÚ do tego nadajesz, pa82
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miÚtaj, ĝe nie chodzi o Ciebie, ale o Twojego klienta. JeĂli odrobisz
zadanie domowe „Poznaj Tomka”, masz wszystko na tacy i niczego
nie musisz wymyĂlaÊ. A wiÚc dasz radÚ, tylko nie skupiaj siÚ za bardzo na sobie.
PodsumowujÈc, w tym momencie wypisz wszystkie obietnice, jakie
tylko moĝesz daÊ swojemu Tomkowi. „Moĝesz”, czyli te, które speïnia opisywany produkt. Z nich wybierzesz póěniej jednÈ, gïównÈ,
a moĝe uda Ci siÚ stworzyÊ miks kilku obietnic. PamiÚtaj, ĝe w naszym procesie jesteĂmy na etapie 1. kapelusza, czyli piszesz wszystko,
co tylko przyjdzie Ci do gïowy. Potem zdecydujesz, co ma wartoĂÊ
i sens, a dopiero na koñcu zaczniesz redagowaÊ tekst. To waĝne, dlatego Ci o tym przypominam, bo najwiÚksze problemy z pisaniem
stwarzasz sobie wtedy, gdy próbujesz od razu napisaÊ gotowy tekst.
Nie mówiÚ, ĝe to niemoĝliwe, sam czÚsto tak robiÚ, ale pamiÚtaj,
ĝe piszÚ juĝ 10 lat i pewne rzeczy przychodzÈ mi automatycznie.
I jeszcze jedno. Na tym etapie obietnica to nie jest jeszcze nagïówek,
wiÚc siÚ nie sil na coĂ mÈdrego czy sprytnego. W rzeczywistoĂci im
prostsza obietnica, tym lepsza. Pisz tak, by czytelnik nie musiaï sobie
zadawaÊ pytania: „Ale o co tu chodzi?”. Ba, by obietnica byïa tak
oczywista, ĝe nawet nie moĝe zadaÊ ĝadnego pytania, bo wszystko
jest proste i jasne.
Co wiÚc chcesz obiecaÊ swojemu klientowi?

1.3. ZMIANA PERCEPCJI KLIENTA
— METAFORY I OBRAZY
Zróbmy krok dalej. Zakïadam, ĝe masz juĝ swojÈ listÚ obietnic. Moĝe
juĝ widzisz tÚ jednÈ, która stanie siÚ motorem caïego tekstu. Moĝe
tÚ rolÚ speïnia metakorzyĂÊ i cieszysz siÚ, ĝe robota z gïowy, teraz
tylko siÈĂÊ do pisania. Spokojnie. Wiem, jak to jest, gdy napiszesz coĂ
genialnego i szybko chcesz to pokazaÊ Ăwiatu, liczÈc na sïawÚ i pieniÈdze. PamiÚtaj, ĝe tworzymy tekst oferty „na bogato”, to znaczy, ĝe
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staramy siÚ odkryÊ jak najwiÚcej elementów skutecznej oferty, by
jednym strzaïem poïoĝyÊ jak najwiÚcej klientów. By padli na kolana,
bïagajÈc o moĝliwoĂÊ zakupu. Dobra, moĝe trochÚ przesadziïem,
ale zobacz, w jakim kierunku to idzie.
ProponujÚ Ci wyjĂcie poza konkretne obietnice w poszukiwaniu
metafor okreĂlajÈcych Twój produkt. Dlaczego? Chodzi o to, by jak
najbardziej pobudziÊ umysï klienta do zakupu. Badania dr. Roberta
Ornsteina z University of California sugerujÈ, ĝe kaĝda z naszych
póïkul mózgowych nieco inaczej postrzega Ăwiat i przetwarza boděce. Lewa póïkula to liczby, sïowa, logika, listy i szczegóïy, a prawa to
obrazy, wyobraěnia, kolory, rytm i przestrzeñ. Co prawda kwestionuje siÚ nieraz sztywny podziaï mózgu na dwie funkcjonalne póïkule,
ale dla nas waĝne jest, by daÊ mu jak najwiÚcej „poĝywki”, a nie bawiÊ siÚ w systematykÚ.
Ciekawe jest to, ĝe o ile z logikÈ moĝna próbowaÊ dyskutowaÊ, o tyle
z obrazami i metaforami nie da siÚ tego zrobiÊ. Czyli gdy piszesz
klientowi, ĝe na przykïad dziÚki nowej diecie schudnie 10 kilogramów w miesiÈc, to moĝe uwierzy, moĝe nie, na pewno bÚdzie sobie
zadawaï pytania. A gdy zamiast tego pokaĝesz mu nowÈ, szczupïÈ
sylwetkÚ, wszelka dyskusja siÚ koñczy, a pojawia siÚ mniejsze lub
wiÚksze pragnienie zrzucenia kilku kilogramów. Ultra Slim wykorzystaï to w jednej z akcji promocyjnych, namawiajÈc potencjalnych
klientów do wysïania swojego zdjÚcia. Po co? „Daj nam tydzieñ,
a zabierzemy Ci nadwagÚ. WyĂlij nam swoje zdjÚcie… a Ultra
Slim-Fast odeĂle Ci WYGENEROWANE KOMPUTEROWO
zdjÚcie z wymarzonÈ wagÈ i sylwetkÈ”. Niezïe, co?
Metafory i obrazy sÈ tak silne, ĝe logika nie ma z nimi ĝadnych szans.
Wszyscy wiedzÈ, ĝe palenie papierosów szkodzi, prawda? A ludzie
i tak nie rezygnujÈ z tego naïogu. Co za siïa w nim tkwi? To w wielu
przypadkach siïa obrazu siebie, kogoĂ innego, silniejszego, atrakcyjniejszego, ciekawszego, bo przecieĝ od tego zaczyna siÚ ten naïóg,
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od pierwszego papierosa w towarzystwie. Najmocniejszym przykïadem takiego silnego obrazu jest sïynna seria reklam Marlboro Man,
która damskie papierosy uczyniïa symbolem mÚskoĂci, niezaleĝnoĂci
i siïy. Tylko obraz!
Mam nadziejÚ, ĝe przekonaïem CiÚ do szukania „prawopóïkulowych” motywów zakupu.
Znasz juĝ pragnienia swojego Tomka. Ubierz je teraz w obrazy i metafory. PomyĂl, co Twój klient, ten idealny, chciaïby zobaczyÊ po skorzystaniu z Twojego produktu. O czym marzy i jak by to widziaï?
Pokaĝ mu jego przyszïoĂÊ z Twoim produktem. Tylko niech ten obraz
bÚdzie ĝywy i jak najbardziej szczegóïowy. Jak zawsze, pomoĝe Ci
w tym pierwsze 6 pytañ DynaQ! Zadawaj sobie po kolei pytania:
x Kto jest na tym obrazie?
x Co siÚ tam dzieje?
x Ile jest osób i rzeczy otaczajÈcych klienta?
x Gdzie to siÚ dzieje?
x Kiedy to siÚ dzieje?
x Jak wyglÈda klient, jak siÚ czuje, jak reagujÈ na niego inni
ludzie?
PamiÚtaj, ĝe nie mówimy tylko o obrazie jako grafice na stronie.
Swoimi sïowami tworzysz mentalne obrazy w gïowach klientów. Czy
bÚdÈ na tyle pociÈgajÈce, by wzbudziÊ w kliencie silne poĝÈdanie
posiadania tego, co sprzedajesz? Bo kaĝde sïowo tworzy obraz —
jeĂli tekst jest nudny i miaïki, to zakoduje w gïowie klienta dokïadnie taki obraz produktu — nudny i miaïki! Ale nie przesadzajmy,
nie chodzi o to, by za wszelkÈ cenÚ fantazjowaÊ. Nie, my sprzedajemy. I wygra ten, kto trafi swoim mentalnym obrazem idealnie
w pragnienia klienta. A te sÈ nieraz, delikatnie mówiÈc, dziwne.
Sam nieraz byïem zaskoczony, gdy testowaïem róĝne metafory i wygrywaïy czasem bardzo infantylne z mojego punktu widzenia! Tu nie
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chodzi o logikÚ, lecz wyobraěniÚ, oczywiĂcie, bez obraĝania racjonalnej czÚĂci umysïu.
Pewnie marzy Ci siÚ teraz jakiĂ przykïad takiej metafory. Dam Ci
jeden, który od lat inspiruje mnie do poszukiwania podobnych metafor. PokaĝÚ Ci przykïad, który wypracowaï okoïo 7 milionów dolarów. Tak, pochodzi z rynku amerykañskiego. Tak, jest legendÈ, którÈ
warto siÚ inspirowaÊ — nie kopiowaÊ. Przedstawiam Ci go, bo ĝaden
inny znany mi tekst tyle nie zarobiï, a nam przecieĝ chodzi o pieniÈdze, tak?
Oto ten tekst, autorstwa Gary’ego Halberta: „ZadziwiajÈcy lifting
twarzy w sïoiczku, uĝywany przez gwiazdy Hollywood, które nie chcÈ
operacji plastycznych”. Mógïby napisaÊ po prostu „krem”, ale czy to
wzbudziïoby wielkie zainteresowanie? Raczej nie. Natomiast metafora „lifting twarzy w sïoiczku” pobudza prawopóïkulowe skojarzenia,
a one — pragnienie zakupu. Tak to dziaïa. PomyĂl, jakÈ metaforÚ
moĝesz dodaÊ do opisu swojego produktu.

1.4. POTRZEBUJESZ TEGO, JE¥LI…
CzÚsto jest tak, ĝe demonstracja produktu, nawet od najlepszych stron
i ze wszystkimi fajerwerkami nie skïania potencjalnego klienta do
zakupu. Dlaczego? Bo on nie ïÈczy go ze sobÈ i swojÈ sytuacjÈ.
Po prostu nie ma ĂwiadomoĂci tego, ĝe potrzebuje tego produktu.
Gdyby udaïo siÚ pokazaÊ, ĝe tego potrzebuje, nawet jeĂli do tej
pory o tym nie myĂlaï, daïoby nam to sporÈ przewagÚ nad jego
wÈtpliwoĂciami, prawda?
IstniejÈ dwie techniki, które pomagajÈ klientom dostrzec potrzebÚ
posiadania produktu. Pierwsza z nich to formuïa „Potrzebujesz tego,
gdy...”. SiÚgnij do notatek, jakie powstaïy przy omawianiu mostu
korzyĂci, i zamieñ wszystkie OD i DO na zdania typu „Potrzebujesz
tego, gdy...”. ZwróÊ uwagÚ na to, jak to dziaïa, gdy odniesiemy siÚ
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do pragnieñ klienta — które z definicji sÈ opcjonalne w przeciwieñstwie do potrzeb. Na przykïad: „Potrzebujesz tych kapsuïek, gdy
chcesz schudnÈÊ, a nie masz czasu na regularne Êwiczenia. One robiÈ
to za Ciebie. Nie, nie ÊwiczÈ, ale pomagajÈ spaliÊ kalorie i sÈ zamiast
Êwiczeñ”.
Moĝna to podsumowaÊ tak: „Gdy chcesz, potrzebujesz tego…”.
Czyli: „Musisz TO mieÊ”. Taka maïa zmiana perspektywy. Tak
w ogóle to mam nadziejÚ, ĝe widzisz, iĝ wszystko w copywritingu
sprowadza siÚ do zmiany perspektywy u czytelnika. Owszem, sÈ róĝne stopnie tej zmiany, jednak za kaĝdym razem staramy siÚ tak
wpïynÈÊ na postrzeganie produktu, by staï siÚ nagïÈ potrzebÈ, czymĂ,
co potencjalny klient musi posiadaÊ tu i teraz. Gra mentalna o uwagÚ
i pieniÈdze klientów.
No tak, ale nie wystarczy powiedzieÊ „potrzebujesz tego”, by kaĝdy
odwiedzajÈcy stronÚ to kupiï! Niestety, nie tak to dziaïa. Pokaĝ mu,
ĝe w kontekĂcie swoich PPPP potrzebuje wïaĂnie Twojego produktu.
¿e inne nie dorastajÈ mu do piÚt. SÈ za maïe, jak na potrzeby
klienta. Nie dorastajÈ mu do piÚt. BÚdÈ go tylko ograniczaÊ. DadzÈ
zïudzenie rozwiÈzania problemu. To rodzi pewne pytanie.
Czy moĝna ěle pisaÊ o konkurencji? I teraz caïa odpowiedě sprowadza siÚ do tego, co rozumiemy przez to „ěle”. Moĝe od razu napiszÚ,
co mam na myĂli. Jeĝeli wiesz, ĝe produkt konkurencji mimo obietnic nie jest w stanie w peïni zaspokoiÊ wszystkich PPPP klienta,
bo czegoĂ mu brakuje, moim zdaniem masz moralny obowiÈzek,
by o tym napisaÊ. Z duĝym szacunkiem dla konkurencji, bez obraĝania kogokolwiek, ale przede wszystkim z duĝym szacunkiem do
swojego klienta, który ma prawo do niewiedzy. Moĝesz to zrobiÊ
na dwa sposoby: porównawczy i holistyczny. Ten pierwszy polega
na tym, ĝe w zwykïej tabeli zestawiasz cechy i wïaĂciwoĂci kilku produktów. Jak na tacy podajesz swoim klientom wnioski, co wybraÊ.
PamiÚtaj, ĝe tabelki lubiÈ byÊ tendencyjne, bo Ty wybierasz kategorie,
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wedïug których tworzysz swoje zestawienie. Wnioski wyciÈgnij sobie
juĝ samodzielnie. Drugi sposób, holistyczny, polega na tym, ĝe opisujesz idealne rozwiÈzanie PPPP, tworzÈc standard, a potem „szukasz” na rynku produktu, który jest najbliĝszy ideaïu. Tak, robisz to
w ofercie, w tekĂcie na stronie. Opisujesz ideaï, a potem pod jego
kÈtem badasz róĝne produkty i oczywiĂcie swój, który zapewne
zwyciÚĝy w tej ustawionej walce. Oba te sposoby narzucajÈ pewnÈ
ramÚ, przez którÈ produkt bÚdzie postrzegany. Widzisz to, zmieniasz
percepcjÚ klienta, bezczelnie na niÈ wpïywasz. Nie mówiÚ, ĝe widzÈc
to, klient od razu rzuci siÚ do zamówienia. Ale zakup to nie jedna
decyzja, lecz caïy ich ïañcuch, a Ty wïaĂnie go tworzysz.
CiekawÈ alternatywÈ dla techniki „potrzebujesz tego, gdy…” jest jej
odwrócenie — „to nie jest dla...”. Tak zaczynaïa siÚ jedna z klasycznych ofert direct marketingu: „Szczerze mówiÈc, karta American
Express nie jest dla kaĝdego. I nie kaĝdy, kto siÚ o niÈ ubiega, moĝe
liczyÊ na akceptacjÚ swojego wniosku”. Widzimy tu splot dwóch
technik, których efekt siÚ kumuluje. JeĂli coĂ nie jest dla kaĝdego,
to znaczy, ĝe ma swojego konkretnego odbiorcÚ. A jeĂli ma konkretnego odbiorcÚ, jest do niego dobrze dopasowane. Ma sens? A do tego
dochodzi jeszcze sprawdzona reguïa niedostÚpnoĂci i pragnienie
posiadania czegoĂ, co siÚ wymyka z rÈk, tak zwana pogoñ za króliczkiem. „Jak to nie jest dla mnie? Czy jestem gorszy? Ja wam pokaĝÚ…”.
Znowu ta gra mentalna.
Przejděmy do pracy, bÚdziemy tworzyÊ dwie kolejne listy. Pierwsza
z nich to bÚdzie lista osób, które:
x Chciaïyby posiadaÊ ten produkt
x Chciaïyby zapïaciÊ za ten produkt
x Gotowe sÈ zapïaciÊ kaĝdÈ cenÚ za ten produkt
Dlaczego tworzymy aĝ trzy kategorie? Takie podejĂcie pomaga Ci
osiÈgnÈÊ dwa cele. Przede wszystkim wiesz, do kogo piszesz. Kieru88
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jÈc sïowa do okreĂlonych osób, ïatwiej do nich trafisz, tekst oferty
bÚdzie obejmowaï caïe spektrum klientów, kaĝdy z nich ma szansÚ
odnaleěÊ w tym choÊ czÈstkÚ swoich PPPP. Ale drugi cel moim
zdaniem jest waĝniejszy. TworzÈc tÚ listÚ, prawdopodobnie zbliĝysz
siÚ mentalnie do swoich najlepszych klientów. Dajesz sobie szansÚ
odczuÊ róĝnice, które oddzielajÈ zdecydowanych kupujÈcych od bezproduktywnych marzycieli. Czujesz to? Czym róĝniÈ siÚ jedni od
drugich? Dopasuj siÚ do tej róĝnicy, a zwiÚkszysz efektywnoĂÊ
swojego tekstu.
Dobrze, masz tÚ listÚ i co dalej? Napisz sobie, czego szuka kaĝda
z tych grup w produkcie takim jak Twój. Pewne rzeczy bÚdÈ siÚ
powtarzaïy, wiÚc od razu masz na tacy, co jest najwaĝniejsze w tekĂcie. A podziaï na trzy grupy od razu tworzy Ci hierarchiÚ waĝnoĂci
PPPP. Wiesz, od czego zaczÈÊ i co jest najwaĝniejsze. Pisanie teraz
jest takie proste.
Teraz druga lista. Spisz osoby, o których sÈdzisz, ĝe nigdy nie kupiÈ
Twojego produktu lub usïugi. To bÚdzie pierwsza kolumna. W drugiej odpowiedz na pytanie: „Dlaczego tego nie kupiÈ?” i nie pisz,
proszÚ, o tym, ĝe „nie majÈ pieniÚdzy”, bo róĝnice miÚdzy tymi, co
kupiÈ Twój produkt lub usïugÚ, a osobami, które zarzekajÈ siÚ, ĝe
nigdy tego nie zrobiÈ, tkwiÈ w ich gïowach, a nie portfelach. CiÈgle
powtarzam, ĝe copywriting to gra mentalna. A dlaczego wypisywaÊ
powody do niekupowania? Odpowie Ci na to trzecia kolumna tej
tabeli. Wypisz w niej, co musiaïoby siÚ staÊ, by ten klient kupiï. I to
jest efekt, o który nam chodzi — byÊ moĝe odkryjesz zupeïnie zaskakujÈce powody zakupu, które dodatkowo wzmocniÈ Twój tekst.
Jeszcze zostaïa nam trzecia lista. Odpowiedz na pytanie, kto powinien siÚ trzymaÊ z dala od Twojej usïugi lub produktu. I dlaczego.
DziÚki temu moĝesz w tekĂcie stworzyÊ filtr, który tych wïaĂciwych
klientów upewni o tym, ĝe to jest coĂ dla nich i dla nikogo innego.
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Masz trzy ciekawe listy, ciekawe notatki, byÊ moĝe wïaĂnie pojawiïa
siÚ w Twojej gïowa nowa idea, jak wzmocniÊ swój tekst dodatkowymi argumentami. PamiÚtaj, ĝe te listy sïuĝÈ wïaĂnie temu — by
CiÚ inspirowaÊ, byĂ ciÈgle wpadaï na nowe pomysïy, „co tu jeszcze
dodaÊ, by oferta byïa jak najskuteczniejsza”. W pewnym sensie to
tylko pretekst do tego, by przywoïaÊ nowe myĂli. Listy to narzÚdzie
pobudzajÈce Twoje myĂlenie. To dotyczy kaĝdego narzÚdzia na
etapie 1. kapelusza, pamiÚtaj o tym. Caïy czas chodzi o to, by byÊ
otwartym na nowe myĂli, pomysïy, ale tylko takie, które sÈ mocno
zakotwiczone w PPPP naszych klientów.

1.5. PENA PACZKA. CZY W ¥RODKU CO¥ JEST?
W trakcie kaĝdej sprzedaĝy przychodzi taki moment, gdy klient zadaje waĝne pytanie: „No dobra, przejděmy do konkretów. Co tam
jest w Ărodku? Co chcesz mi wcisnÈÊ?”. Jasne, sÈ tacy, co kupujÈ
w ciemno, i im taka informacja nie jest potrzebna, ale teĝ nie trzeba
ich do niczego przekonywaÊ. A my ciÈgle szukamy sposobu na to,
by daÊ jak najwiÚcej powodów do zakupu tym, którzy ich potrzebujÈ.
Gdy potencjalny klient dochodzi do tego momentu, kiedy zadaje
sobie to pytanie — „Co tam jest w Ărodku?” — znajduje siÚ nagle
niebezpiecznie blisko decyzji o zïoĝeniu zamówienia. Niewiele trzeba, by go pchnÈÊ w kierunku zakupu, ale teĝ czasem jeden gïupi
szczegóï opisu moĝe go niespodziewanie od tej decyzji odwieĂÊ!
Nie ma czegoĂ takiego jak „suche fakty” — sÈ tylko takie, które nie
majÈ znaczenia dla potencjalnego klienta. Nadajemy znaczenie wszystkiemu, co widzimy. Dla copywritera waĝne jest, by fakty pracowaïy
na korzyĂÊ oferty. JeĂli bÚdzie od nich wiaïo nudÈ, bo piszesz
o czymĂ, co w ogóle potencjalnego klienta nie interesuje, to caïa
oferta bÚdzie postrzegana jako nudna.
Fakty to konkrety. A z konkretami nie da siÚ dyskutowaÊ. JeĂli piszesz
na przykïad, ĝe dezodorant daje 48 godzin ochrony przed poce90
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niem, to jedyne, co czytelnik moĝe zrobiÊ, to przyjÈÊ ten fakt do wiadomoĂci. Zupeïnie inaczej jest, gdy piszesz, ĝe produkt jest „najlepszy w swojej klasie”, „innowacyjny” albo „przeïomowy”. Pozwól
przemówiÊ faktom, zamiast zabawiaÊ czytelnika epitetami.
Fakty faktami, ale sprawiedliwoĂÊ musi byÊ po naszej stronie,
prawda? Podawaj wiÚc zawsze fakty w kontekĂcie. Tak samo liczby
— samotne nie majÈ ĝadnego znaczenia, dlatego musisz je zawsze
z czymĂ porównaÊ. Na przykïad „laptop korzysta z procesora taktowanego zegarem 3,35 GHz”. Konkret, fakt, ale co z tego? „DziÚki
temu jest o 30% szybszy od urzÈdzeñ poprzedniej generacji”. A, tu
coĂ jest! Widzisz? Podawaj fakty, które majÈ znaczenie dla klienta,
zawsze w kontekĂcie, który da mu odczuÊ korzyĂÊ. „Laptop ma dotykowy ekran”. W porzÈdku, ale co z tego? „StronÚ internetowÈ otworzysz i przejrzysz dwa razy szybciej niĝ z uĝyciem myszki”. A, to
wiele zmienia, prawda? I tego wïaĂnie szukaj — faktów, które coĂ
zmieniajÈ.
Do roboty! NastÚpna lista. Tym razem wypisz, co klient dostaje
„w pudeïku”, co tam jest w Ărodku. Potem szukaj kontekstu dla
kaĝdego z faktów. TÚ listÚ „wkleisz” póěniej w odpowiednim miejscu
tekstu oferty.

1.6. BARIERY I OBIEKCJE
Z faktami nie da siÚ dyskutowaÊ, ale ze swoimi myĂlami juĝ tak.
Potencjalny klient widzi fakty, które podajesz, a jednoczeĂnie sïyszy
w swojej gïowie gïosy. Tak, kaĝdy tak ma, to normalne. Dlatego
copywriting to… co? Gra mentalna.
NajczÚĂciej potencjalny klient sïyszy w swojej gïowie trzy gïosy:
1. Nie potrzebujÚ tego, bo…
2. To za drogo, jak za…
3. To nie dla mnie, bo…
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