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COPYWRITING &
VSEBINSKI MARKETING

FACEBOOK POST TO GO
Včasih se zdi, da je kratka besedila še težje napisati kot dolga. Zakaj? Ker morate kratko in
jedrnato povedati vse, kar ste želeli. Takšen primer so objave na socialnih omrežjih,
promocijski videi in opisi izdelkov v spletnih trgovinah. Pri kratkih besedilih takoj na začetku
zbudite pozornost svojega bralca - tistega, ki ga besedilo naslavlja.
Vsakega kanala posebej se lotevamo v drugem delu tečaja. V tem videu pa boste spoznali
nekaj tehnik, ki jih lahko uporabljate pri vseh krajših besedilih. Večino stvari, ki jih morate
vedeti, ste se naučili že v prejšnjih poglavjih, zdaj jih bomo samo zložili skupaj v logično
celoto.
Pri krajših besedilih upoštevajte formulo, ki ste se je naučili že v osnovni šoli: uvod - jedro zaključek. Uvod sestavljajo udarni stavki, ki pritegnejo pozornost bralca; jedro na kratko
odgovori na bralčevo vprašanje "kaj je tukaj zame?", zaključek pa bralca pelje na naslednji
korak - nakup, deljenje vsebine, prijava na novičke, komentar, ... (zaključek je torej klic k
akciji).
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KO PIŠETE KRAJŠA BESEDILA, UPOŠTEVAJTE
TEH 6 TRIKOV:
#1 Takoj povejte, komu je besedilo namenjeno
Koga naslavljate s Facebook objavo, videem ali mailingom? Osebo dobesedno izpostavite.
Primeri:
● MAMICA, pozor!
● UPOKOJENCI, tole bi vas utegnilo zanimati
● Ljubitelji ČRNEGA ČAJA, za vas imamo pomembno novico!
● BLOGERKA? Tole je samo zate!
Če v prvem stavku naslovite specifično skupino ljudi oziroma posameznika, ki paše vanjo,
lahko to še dodatno pokažete z velikimi tiskanimi črkami. Ta tehnika se posebej dobro
obnese na socialnih omrežjih in naslovih mailingov, saj z veliko napisana beseda takoj pade
v oči.

#2 Vzbudite čustven odziv v prvem stavku
Se še spomnite besed moči, ki delujejo na čustva? Čas je, da jih uporabite. Stavke v kratkih
besedilih lahko začenjate takole:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Novo!
Brezplačno
Hitro
Ekskluzivno
Zdaj
Razprodaja!
Znižanje!
Ne zamudite
Razumemo, da ...
Če bi bila na vašem mestu, bi ...
Bila sem v vaših čevljih.
Če bi takrat vedel, kar vem zdaj ...
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#3 Uporabite izjave svojih strank
Zakaj ne bi besedila začeli kar z nečim, kar je o vas/vašem produktu povedala vaša stranka?
Primeri:
"Vedno sem sovražil paradižnik, ampak Lušt pa obožujem!" nam je zaupal Tilen.
(In nadaljujete s celo izjavo)
"Celo zimo sem bila polna energije, še kihnila nisem! Kako je to mogoče? Vsako jutri spijem
limonado z MSM-jem." - Katja
(Predstavite ponudbo)

#4 Naredite kratke sezname
Kako takoj izpostaviti glavne koristi tistega, o čemer pišete? Z mini seznamom. Uporabite ga
lahko ne glede na to, ali na socialnih omrežjih delite svoj blog, za katerega želite, da ga
ljudje preberejo; ali pa naštevate koristi izdelka v vaši spletni strani.
Primeri:

👀

Kaj vas čaka v blogu?
✔5 vaj za bolj gibljive mišice, ki jih lahko izvajate doma
✔Razbiti miti o gibljivosti in kako lahko tudi vi naredite špago
✔10 živil, ki poskrbijo za bolj prožne mišice
Zagotavljamo vam:
Brezplačno poštnino
Dostavo v enem delovnem dnevu
Brezplačno možnost vračila izdelka, če vam ne bo všeč

✅
✅
✅
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#5 Postavite retorično vprašanje
Retorično vprašanje ne pomeni, da vprašate nekaj splošnega, temveč da zastavite zelo
specifično vprašanje, na katerega bralec odgovori z "da". Takoj za tem mu predstavite svojo
ponudbo kot odgovor na njegovo vprašanje.
Primeri:
Si želiš piercing, pa si ne upaš preluknjati nosu?
Kaj pa, če ti povemo, da imaš lahko piercing brez luknjic? Spoznaj "fake piercinge", ki so
obnoreli Instagram!
Iščeš trendi maturantsko obleko, ki tvoje mame ne bo spravila na rob bankrota?
Najdeš jo tukaj: LINK
Ste zamenjali že 10 varušk, pa nikakor ne najdete prave?
Preberite, zakaj nam zaupa že več kot 800 staršev!
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#6 Formula: kaj ponujate - kako to stranki koristi - klic k
akciji
Želite izpostaviti vaš izdelek in sebe kot avtoriteto ter bralca hitro spremeniti v kupca?
Uporabite lahko to 3-delno formulo.
Primeri:
Če še niste preizkusili našega kodralnika za lase, boste navdušeni, ko boste ugotovili, da:
●
●
●

Lahko z njim delate velike valove, mini kodrčke in vse vmes
Imate frizuro kot iz modne revije v manj kot 10. minutah
Je ta izdelek tako kakovosten, da ga uporabljajo celo frizerke

Ne verjamete? Tukaj najdete seznam frizerskih salonov, kjer lahko kodralnik preizkusite:
LINK
--S filipinsko masažo nad stres! Zakaj že več kot 2000 strank prisega na mesečne tretmaje in
kako si lahko tudi vi izboljšate življenje s filipinsko masažo:
●
●
●

Adijo glavoboli - nastanejo namreč zaradi zakrčenih mišic ramen in vratu
Utrujenost in nespečnost obenem? Oboje je posledica visoke ravni stresnega
hormona, ki se po filipinski masaži vrne na svojo normalno raven.
Pozabite na bolečine v hrbtenici! Pretok energije bo po filipinski masaži spet
normalno stekel, vozličkov, ki vas tiščijo po celem hrbtu pa ne bo več.

Naročite se na masažo še danes in že jutri boste kot prerojeni. Vse dodatne informacije in
prijavo na termin najdete tukaj: LINK
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KAKO PISATI NASLOVE MAILOV (subject lines)?
Od naslova vašega maila je odvisno, ali ga bodo prejemniki odprli ali ne. In od tega, ali ga
bodo odprli ali ne, je odvisno, ali ga bodo prebrali. Če ga bodo prebrali, imate možnost za
prodajo! Naslovi mailov so lahko krivi za stanje na vašem računu (v obe smeri). Največji
strokovnjaki marketinga namenijo ure in ure časa testiranju naslovov svojih mailingov. Zato
jih tudi vi ne jemljite z levo roko, temveč se potrudite zanje.

6 PREDLOG ZA PISANJE NASLOVOV E-NOVIČK
#1 Bodite osebni
Če se je nekdo prijavil na vašo email listo, ga več kot očitno zanimate. Če vas dojema kot
avtoriteto in mu zaupate nekaj osebnega, pa bo sploh vesel, da lahko izve kaj več o vas.
Obenem lahko tak mail izgleda, kot da ga je poslal prijatelj, zato ga bo bralec z večjim
zanimanjem odprl.
Primeri:
●
●
●
●
●

V srednji šoli so me klicali "pajek"
To me je spomnilo nate
Že dva dni nisem pomil posode
Knjiga, ki je ne morem nehati brati!
Moja najbolj zgrešena poslovna odločitev

#2 Začnite pripovedovati zgodbo
Če boste nakazali na zanimivo zgodbo, bo prejemnik maila postal radoveden in odprl vaš
mail ter začel brati. Glejte le, da potem celo zgodbo tudi poveste.
Primeri:
●
●
●
●
●

Kupila sem letalske karte, potem pa ugotovila ...
Ne, tja ne grem več na sladoled!
Premočen kot cucek je potrkal na vrata
Ste slišali za grozne govorice?
Na potovanju s kolesom je ugotovil nekaj nenavadnega
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#3 Govorite o bralcu
O kom najraje berete, se pogovarjate in razmišljate? O sebi, seveda! Naj vam ne bo zdaj
nerodno - taki pač smo ljudje. In zdaj, ko ste si to dejstvo priznali, ga lahko sebi v prid
uporabite v svojih besedilih.
Primeri:
●
●
●
●
●

Se tudi vi vedno popackate s špageti?
Spet ste nasedli
Vas po vsakih praznikih boli želodec?
Pozabite na trende, bodite sami svoj trend
Ste v sanjah že ubili šefa?

#4 Delite tisto, kar veste, da bralec išče
Kaj iščete vsak dan znova? Navdih, nova znanja, recepte, relevantne informacije, načine
kako postati boljši v tem, kar počnete in še bi lahko naštevali. Uporabite te težnje za pisanje
email naslovov.
Primeri:
●
●
●
●
●

RECEPT: Zdrave poletne lučke iz petih sestavin
3 tehnike za 20% višji open rate mailov
Skrivnosti 80.letne gimnastičarke
5 idej za romantični zmenek ob morju
20 daril za moške (očka, mož ali brat - ni važno!)

#5 Izpostavite urgentnost
To tehniko s pridom uporabljajo podjetja, kot so Booking, SkyScanner in letalske družbe. A
urgentnost lahko uporabite v kateremkoli poslovnem modelu. Opozarjam vas le, da naj bo
resnična. Če rečete, da jutri popust ne bo več veljal, potem to grožnjo tudi uresničite. Z
urgentnostjo ne pretiravajte, ker se bodo bralci nanjo navadili in vam ne bodo več verjeli.
Primeri:
●
●
●
●
●
●

Zadnja soba v hotelu XY po tej ceni!
Samo še 24h do konca razprodaje!
Zadnjih 10 kosov korenčka na zalogi!
Cena danes: 10eur, cena jutri: 30eur!
Brezplačna poštnina le še danes!
Darilo za prvih 100 kupcev
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#6 Uporabite slavna imena
Enako kot pri naslovih, ki smo jih spoznali v četrtem poglavju, je tudi z naslovi mailov. Slavna
imena oziroma imena avtoritet ljudi zanimajo. Ko svoj mail tako naslovite, morate naslov z
besedilom seveda upravičiti.
Primeri:
●
●
●
●
●

Steve Jobs bi se strinjal z mano
Na Evroviziji tega ne boste videli
Ta stavek od Oprah si bom zapomnila za vedno
Kriva je Siddharta
Jonas ne bo govoril o tem
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DRUŽIMO SE NA SOCIALNIH
OMREŽJIH
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