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Moc nepřeháním, když
řeknu, že jsem se psaní
začala věnovat hned,
jakmile jsem to uměla.
V 8 letech jsem si založila
svůj první blog a od té
doby nebylo dne, kdy bych
neměla prsty přilepené ke
klávesnici.
Od blogu jen tak pro
radost jsem se dostala do
světa byznysu a mé texty
musely společně se mnou
podstoupit tuhle byznys
transformaci.
A dneska se s vámi chci
podělit o 3 základní
pravidla, která jsem se
naučila v rámci online
podnikání a prodeje.
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Jak si napsat prodejní
texty na svůj web
ve 3 krocích

Jasně, stručně a výstižně!
A tady bychom mohli skončit.
Opravdu.
Čím méně textu na webu budete mít, tím líp.
Je samozřejmě rozdíl článek na blogu
a stránka.
Když lidi procházejí váš web, chtějí rychle
zjistit, s čím jim můžete pomoci, kdo jste
a jestli jste fakt odborník.
V případě produktů je tomu obdobně, chtějí
vědět, zda máte v sortimentu to, co hledají,
zda je to kvalitní a jestli vám mohou věřit
(od kvality, platby, až po doručení).
Pojďme se tedy rovnou pustit na ty 3 kroky,
které vám pomohou k napsání prodejních
textů.
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Jasně, stručně
a výstižně.
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1.krok
Zkraťte to!
Texty na webu nejsou román. Když budou lidi chtít číst, zajdou si koupit román
od Austenové.
Pamatuju si, že když jsem byla na školení copywritingu, dostali jsme text
a lektorčino zadání znělo: “Zkraťte to tak, abyste řekli všechno, ale ani jedno slovo
tam nebylo zbytečně. Za každé slovo navíc mi dáte kilo.”
Při psaní textů na web tedy mějte na paměti:
1. nekomplikujte věty.
2. Je rozdíl exprese a zbytečné blábolení.
3. Zamyslete se, nejde-li to náhodou říci graficky - graf, infografika, kresba …?
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2. krok
Rozbijte text,
jak nejvíc můžete!
Ano, věta musí mít začátek, sdělení a konec, ale to neznamená, že těch vět za
sebou musí být 50.
Ve svých textech používejte:
nadpisy,
odstavce,
citace,
odrážky,
infografiku,
…
Lidé většinou texty na webu pouze skenují … chytnou se zvýrazněných prvků.
Proto dávejte důležité věci do stylu nadpisů, do odrážek …
Stejně tak čtenáře zaručeně odradí, když vidí, že je stránka plná textu. Zkuste své
texty proložit fotkami, grafikou …
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3. krok
Nepište o sobě!
Pište o tom, co získá klient!
Váš web není váš memoár ani autobiografie. Zapomeňte tedy na to, že vaše texty
budou plné já … já … já … já!
Na svém webu chcete prodat …
službu,
produkt,
cokoliv …
Pište tedy o tom, co svým klientům vyřešíte. Pamatujte si, že v první řadě lidi
hledají pomoc (lék na bolest hlavy, experta na sociální sítě, ledničku ... ).
Až když si je získáte, chytlavým sloganem, kopnutím do kolene a následným
poskytnutím náplasti, tak se jim představte. Řekněte jim, co jste studovali, že jste
profík, proto a protože … že to děláte protože (zde vložte svůj srdceryvný příběh).
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A CO TAK CELÝ
PRODEJNÍ WEB?
Představte si:
váš web bude vydělávat, i když zrovna nebudete
sedět s klientem a prodávat mu napřímo ...
váš web bude váš obchodník, markeťák, účetní
a odesílat za vás vaše online produkty ...
díky 10 krokům naučíte váš web prodávat ...
budete vydělávat i bez toho, abyste
"potili krev" ...
získáte díky webu nové klienty.
TO VŠECHNO, KHOW-HO, PRAKTICKÉ RADY
A TIPY NA NÁSTROJE NAJDETE V E-BOOKU
JAK VYTVOŘIT PRODEJNÍ WEB V 10 KROCÍCH?
E-book

JAK VYTVOŘIT PRODEJNÍ
WEB V 10 KROCÍCH?
najdete TADY.
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