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K I  A K A R  M É G   

TÖBB VEVŐT? 

Ebből a könyvből kiderül, hogyan juss el a figyelem megszerzésétől az igenig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figyelem! Ez az e-könyv ingyenesen és teljesen 

szabadon terjeszthető! 

Három kitétel van csupán: egyetlen betűje és ábrája SEM MÓDOSÍTHATÓ, 

nem kérhetsz érte pénzt semmilyen formában (így fizetős termék vagy 

szolgáltatás részét sem képezheti), és nem állíthatod be úgy, mintha Te 

írtad volna! 

Egyébként a szerző hozzájárul az elektromos könyv szabad terjesztéséhez 

Küldd tovább bátran minél több cégvezető ismerősödnek, vagy ha az  

e-mail listádon vállalkozók vannak, akkor nekik is - hiszen ezzel segíthetsz 

abban, hogy sikeresebben szerezzenek több vevőt. 

DE AKÁR KÍNÁLHATOD EZT AZ E-BOOK-OT FELIRATKOZÁSÉRT 

CSERÉBE IS A WEBOLDALADRA LÁTOGATÓ VÁLLALKOZÓKNAK!!! 

Hidd el, hálásak lesznek Neked érte... 
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A szerzőről 
 

Odrovics János - Szövegváros alapítója - a hazai kisvállalati szövegírás egyik 

legismertebb alakja. 

Számos vállalkozás köszönheti neki több milliós bevételű kampányait, 

weboldalaik hatékonyságának növekedését, és sok-sok kemény forintokat 

érő tudását, amivel folyamatosan szereznek új ügyfeleket... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Többévnyi munkával János kifejlesztett egy hatékony módszert, ami az "igazi vevőismereten" 

alapuló szövegírást jelenti. 

Ez a módszer segít jobban megismerni az adott célpiacot, és a lehető legpontosabban 

beletalálni a vevők szívébe, hogy akik valóban vásárolni akarnak, azok NE menjenek el 

máshová, és a többségük Téged válasszon közülük. 

„Azt hiszem megtaláltam azt a tanítót, akit kerestem" 

Kedves János! 

Most olvastam "A szövegírás legfontosabb titka" című e-MŰVET. 

Soha nem gondoltam volna, hogy írok az írónak ilyesmivel kapcsolatban, azt meg végképpen 

nem, hogy olyat, amit mindjárt begépelek. 

Hatalmas tudást adsz az ingyenes anyagaidban. Ebben pedig... 

Teljesen egyetértettem azzal, hogy milyen fontos az ügyfél szemével nézni a terméket és 

hogy ehhez mennyire fontos az empátia. 

De az a példa! 

Sosem fájt úgy igazán a fejem, a közvetlen környezetemben sincs ilyen. Ennek ellenére bele 

tudom élni magam. Az a példa szöveg, pedig annyira emberi, akkora együttérzésről 

tanúskodik, hogy (szégyen, vagy nem) én meghatódtam. 

Azt hiszem megtaláltam azt a tanítót, akit kerestem. 

Balogh Béla 

http://reklamhelykatalogus.hu 
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János folyamatosan segíti a hazai cégvezetőket, és mindent megtesz azért, hogy valóra váltsa 

fő célját: 

"Sikeresebb szövegíróvá tegye a magyar vállalkozókat, 

hogy könnyedén felvehessék a versenyt a multikkal, és a 

nyugati cégekkel, akiknek már eleve a "vérükben van" a 

szövegírás fontossága, és képessége..." 

Ennek köszönhető az is, hogy több ügyfele állt már kint egy-egy marketing konferencián 

elmesélni, hogyan vitték kiemelkedő sikerre az e-mail kampányaikat, vagy éppen a 

weboldalukat... 

Ha gondolod, akkor tanulj Te is Jánostól, hogy beléphess a sikeresebb 

vevőszerzést folytató cégvezetők körébe! 

Ebben az anyagban rögtön el is kezdheted... 
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Előszó 
 

Kedves Olvasó, 

Tudod, hogyan írd meg a reklámszövegeidet úgy, hogy azok képesek legyenek folyamatosan 

szállítani a vevőket? Nem? 

Amikor eldöntöttem, hogy szövegíró leszek, akkor még fogalmam sem volt róla, hogy mik 

azok a legfőbb pontok, amelyeket feltétlenül ismernem kell ahhoz, hogy valóban 

eredményesen tudjak majd írni. Egyszerűen belevágtam, és azt gondoltam, hogy majd csak 

lesz valahogy. Hiszen már az általános iskolai irodalom tanárnőm is azt mondta, hogy 

tehetséges fogalmazó vagyok. Ma már tudom, hogy a szövegírás egy olyan tevékenység, 

amit bárki képes elsajátítani, és magas szinten űzni, hiszen csak a legfőbb szabályokat kell 

betartania.  

És ha ezeket a szabályokat betartod, kedves olvasó, akkor azt veszed észre, hogy az emberek 

elkezdik szeretni a kommunikációdat, többen figyelnek oda a marketing üzeneteidre, és 

végül több vevőt szerzel, mint eddig bármikor. Érdemes tudnod, hogy első sorban nem 

tehetséges írónak kell lenned tehát, hanem olyannak, aki tiszteletben tartja a nagy 

törvényeket. A legtöbb reklámszöveg nem a fogalmazáson csúszik el, és ez tény. Sokkal 

inkább azon, hogy az írója megszegi-e azokat a törvényeket, amelyek eleve kőbe vannak 

vésve. Tehát a szabályok mindenekelőtt.  

Ebben az írásban alaposan körüljárjuk a szövegírás alapvető törvényeit, és bekukkantunk az 

összes sarokba, ahol a hatékony szövegekhez szükséges bázis-technikák bujkálnak. Kezdjük 

ezt mindjárt a szövegírás fogalmának megismerésére tett kísérlettel, és folytassuk olyan 

dolgokkal, mint… 

1. Mi a szövegírás 4 fő funkciója? 

2. Mi a szövegírás 12 törvénye és a 10 fő építőeleme? 

3. Mik a „vevőszerző” fogalmazás fontos tudnivalói? 

4. Hogyan győzheted le sikerrel az „üres papír szindrómát”? 

5. Hogyan járul hozzá a dizájn egy szöveg eredményességéhez? 

6. Mire lesz szükséged a szövegíráshoz? 

Sok izgalmas kérdés, és hasznos válaszok várnak most Rád, ha szeretnél több vevőt szerezni 

a cégednek. Meglátod, hogy valójában nem is olyan nagy ördöngösség ez az egész. 

Szerintem, vágjunk is bele! Kezdjük rögtön a legalapvetőbbel... 
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A legfontosabb kérdés, amit minden 
szöveged megírása előtt fel kell tenned 

magadnak 
 

A főiskolán komoly csapdába kerültem. Az informatika órát a tanár eleve úgy kezdte, hogy 

felételezte, mindenki jártas a számítástechnikában. Ami akár teljesen érthető is lehetett 

volna, hiszen ekkorra mindenki tanult már a középiskolában az alapokról. 

Csakhogy én nem azonnal a középiskola után vágtam neki a fősulinak, így a számítástechnika 

nálunk nem volt benne a tananyagban. Ergo, nem is tudtam róla semmit. 

Olyannyira nem, hogy számítógépem sem volt otthon. Ráadásként kijelentettem, hogy 

márpedig én soha nem fogok számítógéphez nyúlni. Hát igen, soha ne mondd, hogy soha. 

Ma már belőle élek. 

A lényeg végül is az, hogy igencsak komolyan rá kellett hajtanom a számítógép 

megismerésére, ha lépést akartam tartani az osztállyal. És tudod mi volt legnagyobb baj? 

Nem az alapokkal kezdtem. Azt próbáltam megtanulni, amit az órákon vettünk. Nem 

mondom, hogy nem ment, de végig éreztem, hogy valami nagyon hiányzik. Valami, ami a 

„magolás” helyett igazi, mély megértést ad. Amitől valóban értem is, hogy mit, miért 

csinálok. 

És ez a szövegírással is így van ám. Nagyon sokszor szembesülök vele, hogy bár egészen jól 

meg lehet tanulni szöveget írni, a legfontosabb alapkérdés nélkül óriási feladat megérteni, 

hogy valójában mitől is működik a tömeges meggyőzés. 

Az informatika órákon is úgy sikerült felvennem a tempót, hogy megtanultam a legalapabb 

dolgokat a számítógépről. És itt nem a szokásos hardver, meg szoftver dologról beszélek, 

hanem a működési alapelvekről. 

Amint megértettem, hogyan képes a számítógép elvégezni azokat a kivételes feladatokat, 

amelyekre tervezték, többé nem okozott gondot a tanulás. 

A szövegírással is ez a helyzet. Amint megérted, hogy mi az az alapkérdés, amit fel kell 

tenned magadnak, mielőtt nekiállsz írni, akkor minden egyszerűbb lesz. 

De előtte egy fontos dolog... 
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Az első számú alapfogalom 

 

Mi is a szövegírás? Hogy ez tiszta legyen, először is tisztáznunk kell két másik fogalmat: mi a 

kommunikáció, és mi a marketingkommunikáció? 

Ne ijedj meg, nem megyünk át tankönyvbe, és nem kezdünk el tudományos, száraz 

elméleteket elemezgetni, csak letisztázunk pár fontos dolgot. 

Már csak azért sem vágunk bele, mert mindkét fogalomnak ezer, és ezer megközelítése 

létezik, és nincs rájuk egyetlen, örök érvényű megfogalmazás. A szövegírásnak meg még igazi 

fogalma sincs. Próbálj csak utánajárni! 

Azonban ettől még érdemes tisztán látnod, hogy mi is ez a „titokzatos” képesség valójában. 

Hidd el, érthetőbbé válik minden, ha ezt megismered. 

Először is tisztáznunk kell, hogy MINDEN kommunikáció. Még az is, hogy milyen ruhát veszel 

fel. Egy tárgyaláshoz, egy partihoz, egy szabadidős tevékenységhez is más-más öltözék dukál. 

Egy-egy öltözék ezernyi dolgot fejezhet ki – csábítást, vagyoni helyzetet, lelki állapotot, stb. 

És akkor még csak az öltözékről beszéltünk. 

A kommunikáció tehát az információáramlás eszköze. Egy dinamikus folyamat, melynek 

során a feladó célja, hogy a fogadó fél a lehető legteljesebb módon megértse az átvinni 

kívánt információt. Ez az információáramlás mindig valamilyen csatornán keresztül valósul 

meg. 

Az információt a fogadó fél számára könnyen kódolhatóvá kell tenni, azaz valamilyen 

jelrendszerbe kell foglalni. Ez lehet írás, beszéd, de akár arcjáték, mozdulat, testbeszéd, vagy 

éppen képi megjelenítés is. 

Azaz, a kommunikáció az érzékelés harca, melynek során végig arra törekszünk, hogy a 

lehető legteljesebb módon vigyük át a gondolatainkat a másik félhez, vagy csoporthoz. 

Ahhoz, hogy a gondolatainkat át tudjuk vinni, ki is kell tudni fejezni őket. És mindezeknek a 

marketingben óriási szerep jut, mivel... 

A marketingkommunikáció nem más, mint a piacbefolyásolás eszköze. Azaz, semmi másról 

nem szól, mint arról, hogy egy vállalkozás minden lehetséges eszközzel arra törekszik, hogy a 

piac, magát a vállalkozást, annak kínálatát, vagy üzenetét részesítse előnyben a piac többi 

szereplőjével, és a helyettesítő kínálatokkal szemben. 
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Ez lehet egyéni-, csoport-, vagy tömegkommunikáció. Nekünk most ez az utolsó lesz az 

érdekes. 

A tömegkommunikáció középpontjában ugyanis mindig egy véleményvezér áll, akit a tömeg 

elfogad, megbízik benne, és aki egy speciális témában különleges ismeretekkel rendelkezik. 

Ha ügyes vagy, és valóban profi módon akarod a piacot irányítani, akkor neked is ilyen 

véleményvezérré kell válnod. 

Ha jobban megnézed, akkor már rá is léptél erre az útra.  

A kínálatodban szerepel az iparágad minden terméke, márkája, szolgáltatása? Nem? Akkor 

bizony meg kell tudnod magyarázni, hogy miért éppen azt kínálod, amit kínálsz. Azaz, 

konkrét véleményednek kell lennie. Mint, ahogy biztosan van is. Csak esetleg ez a 

kommunikációdban még nem nyilvánul meg. 

Nos, ennek a marketingkommunikációnak a legfontosabb eszköze lenne a szövegírás maga. 

Elsőre könnyű azt hinni, hogy a szövegírás csupán az írott szó, semmi más, de hiba lenne ezt 

mondani. A szövegírás egy komplex jelrendszer, és minden olyan eszközt felhasznál, amelyek 

segítenek egy vállalkozás üzenetét a lehető legteljesebb formában eljuttatni a piachoz. 

Azaz, a szövegírás nem csupán az írott szó, hanem minden olyan eszköz, amelyre a tömeges 

meggyőzéshez csak szükség lehet. Képek, folyamatábrák, grafikai elemek, stb. – no és persze 

a szöveg. 

Most jutottunk el arra a pontra, hogy a szövegírást közelebbről is megvizsgáljuk, és eljussunk 

a legalapvetőbb kérdésig, amire feltétlenül meg kell találnod a választ. 

Ha ez a válasz megvan, akkor valósulhat meg a lehető legtökéletesebb üzenetátvitel, és 

akkor értheted meg, hogy egy-egy szöveged megírásakor mire is kell törekedned első 

sorban. Mindjárt meg fogod látni, hogy nem is bonyolult a dolog. 

 

A szövegírás alapjai 

 

Szerinted mi az a legfőbb funkció, amit egy reklámszövegnek el kell látnia? 

Először is, mi számít reklámszövegnek? 

Minden, amit csak kifelé kommunikálsz. Ami a cégautódon van. Amit a névjegyedre írsz. Ami 

a levélpapírod fejlécében látható. Ami a weboldalad legeldugottabb zugaiban szerepel, stb. 
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Egyszóval az összes kifelé irányuló szöveged reklámszöveg. És ezeknek mind-mind 3 fő 

funkciót kell ellátniuk. 

1. Ki kell választaniuk a tömegből a célközönségedet, és fel kell hívniuk magukra a 

figyelmüket 

2. El kell érniük, hogy elolvassák 

3. Ki kell váltaniuk az elérni kívánt hatást 

Ez a szlogenedre, a névjegyeden szereplő minden infóra, de még a céged, terméked nevére 

is igaz – legalábbis részben! De a hírlevelednél, a sales szövegeidnél létfontosságú, hogy 

mindhárom funkciót ellássa az üzeneted. Hiszen csakis így érheted el, hogy a 

marketingkommunikációdnak ez a típusa valóban piacbefolyásoló hatással bírjon. 

A kérdés tehát az, mindezt hogyan éri el egy reklámszöveg? 

A figyelem felkeltéséért óriási harc folyik a piacon. Sorra születnek a kreatívabbnál 

kreatívabb ötletek, hogy sikerüljön kivívni az egyre fásultabb, egyre közönyösebb emberek 

figyelmét. Pedig lehet, hogy nem is a kreativitás lenne az elsődleges dolog? 

A reklámok végigolvasása is valójában egyetlen módon valósulhat meg, ha eléred, hogy az 

emberek, de legalábbis a célközönséged, elég érdekesnek találják a mondandódat. De vajon 

mikor valósulhat meg ez? 

És mi az a dolog, ami végül segít kiváltani az elérni kívánt hatást? Ami cselekvésre ösztönöz, 

ami eljuttatja a célpiacot a nagy felismerésekig, ami felépít egy márkát. Mi az, ami 

mindennek „előkészíti a terepet”? 

A titok nyitja egyetlen fontos kulcs. És ez nem a kreativitáson, nem a hatásvadász szavakon 

múlik. Nem ezektől eredményes egy reklámszöveg, hanem valami egészen mástól. 

Az egész egy kérdésből indul, amiről már ezerszer olvashattál, de most újra előkerül... 

 

A legfőbb kérdés tehát a következő... 

 

Ha megfigyeled, minden ezen múlik. 

Az, hogy a célpiacod felfigyel-e az üzenetedre. Hogy végigolvassa-e a reklámszövegeidet. 

Hogy hajlandó-e cselekedni a hatásukra. 
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És ehhez meg kell találnod a választ a következő kérdésre: 

„Mi jár a vevőim fejében PONTOSAN?” 

Azaz, hogyan fogalmazzák meg maguknak a problémájukat? Hogyan szól az a belső monológ, 

amivel a vágyaikat, céljaikat mondják el önmaguknak? Milyen szavakat használnak 

minderre? 

És itt természetesen a kínálatoddal kapcsolatos dolgokról van szó. Azaz, az iparágaddal 

kapcsolatban milyen közismert, és általános megfogalmazások keringenek a köztudatban. 

Ugyanis, ha ezeket a szavakat, kifejezéseket adod vissza a reklámszövegeidben, akkor olyan 

kivételes helyzetbe kerülsz, hogy nem kell hangzatossági versenyt indítanod, nem kell szuper 

kreatívnak lenned, és nem kell folyton azon törnöd a fejed, hogy mit, és milyen szavakkal írj 

le, hogy elérd a céljaidat. 

És hidd el, ha ezekre a kérdésekre kész válaszaid vannak, akkor garantálom, hogy a 

legkreatívabb szövegírót is simán lepipálod majd. És, ha ehhez még némi kreativitást is hozzá 

tudsz tenni, akkor egyszerűen verhetetlen leszel. 

Most hadd bizonyítsam be neked, hogy micsoda erő rejlik abban, ha pontosan azt írod le, 

ami a vevőid fejében zajlik, és végül még egy fontos momentumról is szó lesz. 

 

A bizonyíték 

 

2009-ben egyik fő előadója voltam a Szövegírás Mesterkurzusnak, ahol egy marketing 

szakértővel közösen tartottunk előadásokat a szövegírásról. E kurzus során egy teljesen 

egyedi, és új módszerrel adtuk át tudásunkat a résztvevőknek, ami kiemelkedő fogadtatást 

kapott. De most nem is ez a lényeg... 

Ennek a kurzusnak volt egy érdekes szakasza, amely bizonyítékul szolgál arra, hogy 

mennyivel fontosabb a vevő fejében zajló gondolat, mint az érdekes megfogalmazás. 

A kurzus egyik programja egy új Split-tesztelő szoftver bemutatója volt. 

Ezen a ponton felkértünk 4 résztvevőt, hogy ugyanarról a termékről mind a négyen írjanak 

egy-egy rövid reklámszöveget, amit majd a többi résztvevővel letesztelünk. A lényeg a 

szoftver működésének bemutatása volt, de emellett bizonyosságot nyert a jelenlévők 

számára az egyik előadásomon elmondott fontos alaptétel is. 
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Azaz, minden reklámszöveg akkor érhet el maximális eredményt, ha a vevők fejében zajló 

gondolatokba kapcsolódik be. 

Úgy alakult, hogy az egyik tesztszöveg írója mellé kerültem. És bár csak fél füllel, és fél 

szemmel figyeltem oda, mégis feltűnt, hogy még túl friss az információ, hogy azonnal 

alkalmazni tudja a versenyző. Ezért egy kicsit segítettem. Csak a címsort súgtam meg, és még 

kétmondatnyi segítséget adtam.  

Ugyanis elindult a kreativitási ötletbörze, ami kezdett vészesen a „milyen ütős dolgot írjak” 

csapda felé haladni. 

Ez a kis segítség végül helyre rakta a dolgot a versenyző fejében, és megszületett az a rövid 

kis szöveg, ami végül az első helyezést érte el a teszten, azaz arra kattintottak a legtöbben. 

A szöveg pontosan azokat a szavakat tartalmazta, amelyek a résztvevők fejében jártak a 

témával kapcsolatban. Hogy honnan tudom? Mert a reklám a vevőszerzésről szólt. 

A másik 3 versenyző is szuper szöveget írt, és közülük kettőre garantáltan azt mondtad volna, 

hogy ütősek, és biztosan az egyik fog nyerni. De az igazág az, hogy az a kettő lett a két utolsó 

helyezett. Már „túl ütősek” voltak. Miért? 

Nézd meg a legtöbb reklámszöveget. Hirtelen elénk toppan, és megpróbál rábeszélni minket 

egy termék megvásárlására. Azaz, megszakítja a gondolatmenetünket, és más felé akarja 

terelni. Ez így nehéz feladat. 

A kulcs az, hogy bekapcsolódjon a gondolatmenetünkbe, és azt folytatva fejtse ki a hatását, 

mert így jelentősen kisebb terheléssel tudjuk az elménket az adott téma felé irányítani. 

Ennek a momentumnak kiemelkedő szerep jut a szövegírásban. De erről talán majd máskor 

beszélünk, most lássuk a következő lépést... 
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A szövegírás 4 fő funkciója 
 

Ugye egyetértesz velem abban, hogy egyetlen vállalkozás sem létezhet vevők nélkül? Ahhoz, 

hogy vevőid lehessenek, meg kell teremtened a hidat a céged, és a piacod között.  

Ennek a hídnak az egyik legeslegfontosabb építőeleme a szövegírás, vagy, ahogy a 

szakkönyvekben nevezik, a marketingkommunikáció. 

Azaz, a szövegírás a vállalkozásod által teremtett értéket segít eljuttatni a piacra. Az igazi 

sikert akkor könyvelheted el, ha a marketingkommunikációd által eléred, hogy a 

célközönséged legnagyobb része a Te cégedet részesítse előnyben a piacod többi 

résztvevőjével szemben. 

Erre számtalan eszközt és lehetőséget rejt magában a szövegírás. 

Fontos megértened, hogy MINDEN kommunikáció. Az arculat, a web, a média, a céges 

öltözék, és persze a reklámszöveg, azaz minden, amit csak a céged érdekében papírra vetsz: 

árajánlat, problémakezelő levél, hirdetés, weboldal, stb.   

Nagyon lényeges, hogy így nézz rá. (De ezt már megbeszéltük) 

 

A probléma 

 

Túl sokszor kapok olyan kérdéseket – még a rendszeres olvasóimtól is – hogy hogyan 

írhatnának igazán hatásos szöveget. Így egyszerűen nem foglalkozhatunk eleget ezzel a 

kérdéssel. Most meg fogjuk beszélni azt a 4 fő feladatot, amelyet egy szövegnek el kell látnia. 

Ez a 4 elem benne lehet egyszerre, és külön-külön is egy-egy szövegben. Amint látni fogod, 

ez mindig az adott céltól, és a marketing anyagodtól függ. Ha ezt a 4 fő feladatot elvégzik a 

szövegeid, akkor végleg áttöröd az áhított hatásosság falait. 

Nagyon, nagyon fontos, hogy ezeket a feladatokat SOHA ne veszítsd szem elől. Ragaszd ki 

őket arra a falra, ahol írni szoktál, és mindig célozd meg legalább az egyiket, bármilyen 

reklámanyagod szövege is legyen soron. 

Fogadd el, hogy egyszerűen nem vezet más út az igazán eredményes kommunikációhoz. 
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A 4 fő funkció 

 

Minden felületnek, ahol csak egyetlen betű is leíratik a cégedről, 4 fő funkciót kell ellátnia. 

Azaz... 

1. építeni a kapcsolatot 

2. a megértést 

3. a bizalmat 

4. és erősíteni az ajánlatodat 

Így minden kommunikációddal arra kell törekedned, hogy... 

 a semmitmondó, hiányos kapcsolatból lehetőleg fontosat, nélkülözhetetlent építs 

 az értetlenségből teljes megértést érj el 

 a bizalmatlanságból teljes bizalmat varázsolj 

 ezáltal az érdektelen ajánlatodból kihagyhatatlan ajánlat lesz 

Ha megfigyeled, ezeken múlik minden. 

Ha nincs semmiféle kapcsolatod a piacoddal, nem értik meg a kínálatodat, és nem bíznak 

benned, akkor az ajánlatod elfogadtatása pokoli kemény feladat lesz. 

Ellenben, ha a kapcsolat kiváló, a kínálatod tiszta, és érthető, a bizalom csaknem teljes, akkor 

az ajánlatod olyan könnyedén megy át a piacodon, akár kés a vajon. 

Gondolj csak arra, hogyha egy nagyon jó barátod, akiben teljesen megbízol, felhív, hogy: 

„Szia, most megyek ki Ausztriába, a téli vásárba, hozzak valamit?”, akkor mit válaszolnál. 

„Hozz egy jó melegítőt, meg egy hifit. Rád bízom milyet, csak jó legyen” - vagy valami 

hasonlót. Létezik ilyen barátság? 

Naná! Ez ám a feltétlen bizalom, nem igaz? 

És ez csak azért lehet így, mert tökéletes a kapcsolatotok, kiválóan megértitek egymást, 

magas szintű bizalom épült ki köztetek, így a barátod ajánlata, hogy hoz valamit semmiféle 

ellenállásba nem ütközik nálad. Sőt! 
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És ha azt mondja, „Itt van nálam az egyik borház üzletkötője, kiváló borokat kínál kóstolásra, 

és persze megvételre, kérsz belőlük Te is?” Akkor simán rávágod, hogy amelyiket ő finomnak 

tartja, abból vegyen neked is egy-egy üveggel. Igaz? 

Nos, a cél a vállalkozásod esetében is az. Hogy elérd a 4 fő területnek a csúcsait. És ebben 

csakis a szövegírás, a marketingkommunikáció segíthet. 

Ne feledd, hogy a szövegírás nem csupán a leírt, vagy kimondott szavakat jelenti, hanem 

minden kommunikációs eszközt, amivel csak növelheted a 4 fő funkció magasabb szintre 

juttatását. Így a képek, a grafikai elemek, az audiovizuális eszközök is mind-mind a 

szövegírás, azaz a marketingkommunikációd tárházába tartoznak. 

Ha megfigyeled, akkor a szöveg céljának meghatározásánál is a 4 fő funkció közül valamelyik 

lesz a célpont. Vagy a kapcsolat kialakítása (csali reklám), vagy a megértés növelése (PR cikk), 

vagy a bizalom felépítése (hírlevél), vagy az ajánlatod megtétele (web). De egy sales szöveg 

esetében lehet akár mind négy is a célod. 

Oké, hogyan teszi ez a 4 funkció hatásossá a szöveget? 

 

Az alap 

 

Mindennek az alapja az ajánlat. Ha az nem elég erős, akkor hiába is írnál nagyon hatásos 

szöveget, végül az eredmények jelentős részéről le kellene mondanod. Így az első számú fel-

adat az, hogy az ajánlatodat tökéletesre csiszold. 

És itt jön a képbe az első három feladat. 

 

A felkészülés 

 

Első lépésben tedd fel magadnak a kérdést: Mi a helyzet most? Hogyan állok a kapcsolattal, a 

megértéssel, és a bizalommal? Ugyanis ezeken múlik majd az, hogy mennyire erősnek, és 

érdekesnek kell lennie az ajánlatodnak. 

Ha a 3 terület magas szinten van, akkor az ajánlatod összeállítása egyszerű feladat lesz, arról 

nem beszélve, hogy sokkal nyitottabb fogadtatásra számíthatsz, mint egy „hideg” közönség 

esetében. 
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Tehát, mi a helyzet jelenleg? Az az anyag, amit éppen írni készülsz, ki előtt fog megjelenni? 

Olyanok előtt, akikkel jó a kapcsolatod, vagy olyanok előtt, akikkel semmiféle kapcsolatod 

nem volt korábban? 

Értik, amit mondani akarsz nekik, vagy soha nem találkoztak még hasonlóval sem? Ez ugye 

tipikusan az újdonságoknál fordul elő, és ilyenkor nagyon rá kell erősítened erre a területre. 

És mi a helyzet a bizalommal? Felépült már? És ha igen, akkor milyen szinten? És talán ez a 

legkritikusabb kérdés. Ha ez nincs rendben, akkor nagy valószínűséggel minden hiába. 

Ha ezeket a területeket felmérted, akkor már csak azt kell kitalálnod, hogy az adott 

helyzetben milyen ajánlat lesz a legjobb, amivel a megcélzott közönség elé állhatsz. Egy 

olyan közönség elé, akik egyáltalán nem ismernek, leginkább valami ingyenes, vagy alacsony 

áras termékkel érdemes indítanod. De akik már ismernek, szinte bármit szívesen fogadnak 

majd. 

Ha ez megvan, akkor jöhet a szövegírás. 

 

A szöveged és 4 fő terület 

 

Innentől már sima az út. Hiszen tudod, hogy a szöveged akkor éri majd el a kellő hatást, ha a 

gyenge területekre erősítesz rá. És ugye ehhez jön még a megfelelő ajánlatod, amit az 

összeállítás után már mindig sokkal könnyebb „szövegesíteni”. 

Tehát, ha például egy tömegmédiás eszköz szövegét készülsz megírni, akkor tudod, hogy 

elsőként a kapcsolat kialakulására kell rámenned, hiszen valószínűleg az olvasóid még soha 

nem, vagy csak keveset hallottak rólad. 

De, ha egy értékesítési levelet küldesz ki a régi vásárlóidnak, akkor szinte csakis az 

ajánlatodon múlik, hiszen ők már ismernek, értenek, és bíztak is benned legalább egyszer. 

Így az ajánlatod tartalmán lesz a hangsúly. De, ha egy újdonságot készülsz piacra dobni, és 

nekik akarod először megmutatni, akkor előtte nem árt a megértést is magasabb szintre 

hoznod mondjuk, egy e-book-kal. 

És ha alaposabban is megnézed a dolgot, akkor egy szöveg eredményeit igencsak jelentősen 

meghatározza ez a 4 terület - a kapcsolat, a bizalom, a megértés, és az ajánlat minősége. 

Ha tudod, hogy melyikkel állsz hadilábon, és arra mész rá a legjobban, akkor a szöveged 

könnyebben el fogja érni azt a célt, amit kitűztél. 
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Az emberek egyszerűen így „működnek”. Ha nem hallottak valamiről, nem értik azt a 

valamit, akkor nem bíznak benne, és mondhatsz bármit, szinte semmilyen ajánlattal nem 

tudod rávenni őket, hogy cselekedjenek. 

És itt óriási tévedés azt hinni, hogy ha „hétköznapi” dolgot kínálsz, akkor azt értik az 

emberek! Például, ha nyílászárókat kínálsz, akkor az lehet, hogy a piac tudja, mire való az 

ablak meg az ajtó, de vajon azt is tudják, hogyan választhatják ki a megfelelőt? Biztos, hogy 

nincs bennük bizonytalanság? És hidd el, aki elsőként ad nekik használható válaszokat erre, 

az fogja a legtöbb vevőt megszerezni – hiába árulnak a többiek jobb minőséget…  

Lehet, hogy ez a fejezet egy kicsit szájbarágósra sikeredett, de hidd el, nem véletlenül írtam 

meg így. Növelni szerettem volna a megértést, és elérni, hogy alaposan bevésődjön ez a 4 fő 

terület. 

Bízom benne, hogy sikerült elérnem, és holnaptól Te is jobban odafigyelsz rájuk. 

Most lássuk… 
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A szövegírás 12 alaptörvénye és 10 
alapeleme

Talán említettem már, hogy a szövegírás jól körülírható pár szabállyal, amelyeket csak meg 

kell tanulnod alkalmazni, és meg is vagy. Az írás máris megy, mint az 1x1, maximum pár 

„szamárvezető” kell hozzá.  

Mik azok a szabályok, amelyeket mindenképpen be kell tartanod, ha hatásosan akarsz írni? 

Lássuk...  

1. A cél törvénye  

Ugye, minden az életben ezzel kezdődik. A vállalkozásod sikere, a terméked, kínálatod 

kialakítása, de a magánéleted fontos állomásai is. Ha nem tűzöl ki célokat, akkor semminek 

sem lesz igazi értelme, és csak céltalan bolyongás lesz az életed.  

Ugyanez igaz a szövegeidre is. Bármit is írj, legyen az hirdetés, szórólap, DM levél, weboldal, 

vagy akár egy szimpla hírlevél, blog bejegyzés, mindig, minden esetben legyen valami célod 

vele.  

Soha ne gondold azt, hogy ha „csak írsz valamit, hogy ne felejtsen el a piacod”, azzal hosszú 

távon fenn tudod tartani az érdeklődést.  

Gondolj csak arra, hogy Te vajon szereted-e az üres beszédet. Az olyat, amelyik igazából nem 

mond semmit, csak cél nélküli szöveg semmi más.  

2. A kiválasztás törvénye  

Nem létezik olyan reklámszöveg, ami csak úgy megíródott, de nem szól igazán senkihez. Ha a 

szövegnek nincs célközönsége, és azon belül nem eléggé jól pozicionált az üzenete, akkor 

csak egy unalmas, általános írás lesz, semmi más.  

A szövegednek ki kell választania az olvasóid közül a célpiacodat, és közülük is azokat, akik 

komolyan érdeklődnek a kínálatod iránt.  

Erre tudod használni a címsort, az első bekezdést, és a „kinek szól, kinek nem szól” részeket.  

Ha ezt nem teszed meg, akkor nagy valószínűséggel lemondasz a hatékonyságról, és 

lehetetlent vársz el a reklámüzeneteidtől.  

3. Az érzelmek törvénye  
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Képzeld csak el, amint hosszú átdolgozott éjszakák után sem vagy még kész az új weboldalad 

szövegével. Kínlódsz, és közben átkozod a percet, amikor belevágtál ebbe az egészbe. Már 

ezerszer végigfutott az agyadon, hogy feladod. Olyan erős késztetést érzel, hogy dühösen a 

falhoz vágjad az egész anyagot, hogy szinte görcsben van a gyomrod ettől az érzéstől.  

Ráadásul igencsak szorít határidő! Két nap, és le kell adnod a szöveget, mert ha nem teszed, 

akkor semmi értelme nem volt ennyit szenvedni! És a mellkasodban az a szorító érzés 

folyton figyelmeztet erre! És akkor felcsillan egy reménysugár...  

Igen! Ettől lesz hatásos a szöveged! Az érzelmekre ható szöveg az egyetlen, amivel igazi 

eredmények érhetők el. Miért?  

Hosszas kutatás előzte meg ezt a törvényt. Amikor a pszichológia is beszállt a reklámiparba, 

akkor jött el a felismerések kora. Ennek az egyik fontos „nagy felfedezése” volt az, hogy az 

emberi döntések több mint 90%-át az érzelmek határozzák meg.  

Ha ezt nem használod ki, akkor vége. Szélnek is eresztetted a profitod jelentős részét.  

4. A probléma törvénye  

Érzelmeket kelteni ezzel is kiválóan tudsz – ha mélyebben feltárod a problémát az olvasóid 

előtt. Ha elkezded felerősíteni a problématudatot. Ugyanis sokan úgy vannak ezzel, hogy 

hajlamosak halogatni a problémák megoldását, vagy esetleg nincsenek is tisztában vele, 

hogy valós gondjaik vannak.  

Te például tudtad azt, hogy ha nem tudsz elég hatásos szöveget írni, akkor akár évente több 

millió forintot hagysz parlagon? Ezt nem én mondom, hanem a valóság! Több ügyfelemnek is 

sikerült az 1-2 milliós kampányai eredményét 4-5 milliósra feltornázni. Ez azért eléggé 

komoly változás lehet a céged életében, nem?  

A problématudatot erősíteni, csak egyféleképpen tudod, ha írsz róla. Ne feledd: nincs 

reklámszöveg problématudat-erősítés nélkül!  

5. Az ígéret törvénye  

Minden szövegnek ígérnie kell valamit, amire a célpiacod vágyik. Egy előnyt, egy hasznot, egy 

reményekkel teli eredményt, egy fontos cél elérésének a lehetőségét.  

Az emberek csak akkor hajlandóak cselekedni, ha annak értelmét látják. És mi másnak lehet 

nagyobb értelme, mint annak, ha megszabadulhatnak egy nyűgtől, vagy éppen elérhetik azt, 

amire vágynak?  

6. Az egyensúly törvénye  
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Nagyon fontos! Ha a problématudatot felerősítetted, akkor csökkentened is kell annak 

negatív hatásait. Ezt ugye, főként az ígérettel tudod megtenni. Csakhogy...  

Itt nagyon oda kell figyelned arra, hogy melyikből van a több a reklámodban. Ugyanis, ha túl 

sok a probléma, de ehhez képest túl kicsi az ígéret, akkor sajnos felborul az egyensúly, és a 

reklámodnak negatív hatása lesz.  

Az oké, hogy meg kell „nyomni” azt a problémát, de ezt mindig úgy kell megtenned, hogy 

utána közömbösíted is azt egy nagy ígérettel.  

Ha ezt nem teszed meg, akkor vagy leviszed a pokoli mélybe az olvasó lelkiállapotát, és 

onnan aztán nincs visszaút, vagy túl keveset adagolsz a gondból, és nem fogja átélni az ezzel 

járó „kínt”.  

Hogy hol az egyensúly, és hogyan osszad el a probléma-ígéret párost? Ez majd egy másik cikk 

témája lesz. 

7. A szórakoztatás törvénye  

A jó reklámszöveg nemcsak elad, de mellette szórakoztató is olvasni. Nem lehet unalmas, 

csakis az eladásra szorítkozó szöveg. Lennie kell benne pár olyan elemnek, amelyek színessé 

teszik.  

Ez lehet egy jól kitalált „márkanév”, egy-két egyedi, a kínálatodra kiötölt hangzatos kifejezés, 

egy-egy sztori, bemutató video, táblázatok, stb.  

A jó reklám olyan, hogy elsőre nem látszik rajta, hogy reklám. De, ha mégis, akkor is érdekes, 

amelyhez kíváncsian fordulnak oda az emberek, mert tetszik nekik.  

Például egy hirdetésnél szinte mindig beválik, ha újságcikknek „álcázod”.  

8. A bizalom törvénye  

Ha már a figyelmet sikerrel megszerezted, és a problématudatot is felerősítetted, akkor még 

egy fontos lépés hátra van.  

Senki nem fog rendelést leadni annak, aki felé nincs bizalma. Ezt a bizalmat kétféleképpen 

tudod megszerezni.  

Ha bebizonyítod, hogy amit a termékedről mondasz, az igaz – ezt megteheted az elégedett 

vevőid idézetével, vagy valamilyen bizonyító erejű lépéssel (pl. mintadarab elkérése, vagy 

egy teszt elvégzésére való felkérés).  

Vagy, ha elsőre olyan értékes tartalmat nyújtasz, ami azonnal bizalmat kelt az olvasóban.  
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Mindkét lehetőség erősíti a célpiacodban az érzést, hogy „Ez a cég tud valamit”, így sokkal 

hamarabb szánják rá magukat a vásárlásra.  

9. Az empátia törvénye  

Soha nem láttam még olyan reklámot, ami anélkül tudott volna hatni a „nagyérdeműre”, 

hogy a készítője nem érzett együtt a célpiaccal. Nem élte át a gondjaikat, nem értette meg, 

hogy a küzdelmük mennyire nehéz, és mennyire elfogadható.  

Ahhoz, hogy az olvasóidat be tudjad „fizetni” egy észvesztő érzelmi hullámvasútra, és végig is 

tudd vinni őket rajta, mindenképpen meg kell értened a gondjaikat. Át kell érezned a 

helyzetüket. Ehhez csak arra van szükséged, hogy mindig tudd, mi az, ami igazán zavarja 

őket.  

Ezt vagy megpróbálod kitalálni, vagy megkérdezed őket. Mindegy, hogy melyiket választod, 

mert a titok abban rejlik, hogy jól találj rá a gondjaik mibenlétére. Azaz, valóban azokat a 

kényelmetlenségeket, nyűgöket add vissza a szövegeidben, amelyeket ők a valóságban 

átélnek.  

10. Az egyszerűség törvénye  

Bármit is tárj a nagyvilág elé, mindig törekedj arra, hogy a szövegezés a lehető legegyszerűbb 

legyen. Használj hétköznapi szavakat, kifejezéseket. A túl bonyolult írásokat könnyen 

félreértik, és teljesen más hatása lesz az üzenetednek, mint szeretnéd.  

Semmilyen érvedet, előnyödet nem áldozhatod fel a rébuszok, hangzatos kifejezések 

oltárán. Ha fennkölt akarsz lenni, akkor is tedd azt érthetően, és a szavaid ember hegyeket 

mozgatnak majd meg.  

11. A struktúra törvénye  

Minden reklámszövegnek kötelezően követnie kell egyfajta struktúrát. Az egyes elemeknek 

pontosan megvan a maga helye. Egyik elem sem előzeti meg a másikat, kivéve pár 

„szabadon” használható alkotórészt.  

Pontosan sorrendbe kell szedned, hogy éppen mikor, milyen elem következik a 

reklámodban. Mikor taglalod a problémát, mikor keltesz vágyat, mikor írod le az árat, a 

cselekvést, stb. Sőt, azt is tudnod kell, hogy melyik reklámeszközödnél, milyen struktúrát 

használj. 

 

12. A tartalom törvénye  
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Ez a reklámszöveg lelke. A tartalom az, ami végül meggyőzővé teszi az üzeneted, és eladja 

azt, amit felkínálsz. 

Mindig olyan tartalomra van szükséged, ami elősegíti a cselekvésre ösztönzést. Ha egy 

biciklit akarsz eladni, akkor soha ne kanyarodj el a gyártók filozófiája felé, tartsd a szemed 

végig a vevődön, a biciklin, és az azzal megélhető élményeken, vagy a vele elérhető 

előnyökön.  

Nagyon sok olyan szöveget olvasok, amelyek írója szerint fontos, hogy tudj minden 

mellékinformációt a felkínált termékről. Nem. Erre esetleg egy tanulmányban, vagy egy e-

book-ban szükség lehet, de egy reklámszövegben nincs helye.  

Ugyanez értendő a hirdetésekre is! Sőt! Azokra hatványozottan igaz! Egy hirdetés, egyetlen 

termék. Csak azért írom ide, mert annyira ritka az egyetlen terméket felkínáló hirdetés, mint 

a fehér holló. Sokkal inkább a „zsúfoljunk bele minél több infót”-elv látszik mindenhol.  

Tudom, hogy nagy a kísértés, ha már hirdetsz, akkor mondj el minél többet a cégedről, de 

hidd el, ez a nehezebb és a hatástalanabb út.  

Nincs mitől tartanod!  

Tudom, hogy ijesztő ezt a 12 alaptörvényt végigolvasni. De ne csüggedj, ez csak elsőre látszik 

bonyolultnak. Sokkal könnyebb ezeket a szabályokat betartani, mint hinnéd.  

Azonban van pár hibalehetőség, amit nem szabad figyelmen kívül hagynod...  

 

A két fő hibalehetőség  

 

1. Rosszul határozod meg a célod  

Nagyon fontos tudnod, hogy mi lehet egy reklámszöveg célja:  

1. eladja a termékedet  

2. érdeklődőket szerez  

3. becsalogatja az embereket az üzletedbe  

4. összegyűjti a célpiacodat pl. egy rendezvényre  

5. a terméked kipróbálására buzdít  
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Nincs jókívánság a „leendő, és meglévő partnereinknek”, nincs sima „elköltöztünk” üzenet, 

nincs TEÁOR lista, hogy mi mindent tudunk. Csak világos, jól meghatározott célok vannak. És 

ezeket következetesen kommunikáló reklámüzenetek.  

2. Rosszul megválasztott célpiac  

Ha ezt nem jól határozod meg, akkor 1.) eleve „mellé” megy az üzeneted, és nem azok az 

ügyfelek jönnek, akiket látni szeretnél, 2.) nem leszel képes megfelelő profitot kivenni a 

reklámjaidból.  

Így a szövegeid megírásakor lehet, hogy a jó problémákat sorolod, de nem azoknak, akiknek 

igazán szükségük lenne rá.  

Egy fontos aranyszabály: A célpiacod meghatározásakor figyelj oda, hogy elég nagy 

szegmenst válassz ahhoz, hogy hosszú távon profitálhass belőle, de elég kicsit ahhoz, hogy 

számukra folyamatosan hatékony, jól célzott üzeneteket tudj írni.  

Még további problémalehetőség lehet, hogy:  

 nem -, vagy nem jól érzel együtt a célközönségeddel  

 nem jól kezeled a bizalmatlanságot  

 túl kicsi az ígéret  

 nem problématudatos a célpiacod  

 nem megfelelő struktúrát használsz  

Ezeket a hibákat hogyan javítod ki, vagy kerülöd el, ha eleve nem megfelelő módon sajátítod 

el az alapokat?  

Éppen ezért annyira fontos, hogy betartsd a 12 alapszabályt!  

 

A szövegeid 10 legfontosabb eleme  

 

Azt mondtam, hogy a szövegírás egy egyszerűen elsajátítható képesség. Most nézzük meg, 

hogy mik lesznek azok az építőelemek, amelyek segítségével Te is jelentősen 

megkönnyítheted a szövegeid megírását...  

Nagyon fontos! Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen hosszúságú szöveget írsz! Ugyanis 

ettől függ, hogy melyik elemek kerülnek beépítésre a reklámodba.  
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A szöveg olyan, mint egy építőjáték. Mindig az határozza meg, hogy mely elemeket használd 

fel, hogy mekkora helyet kell kitöltened velük. De egyáltalán miből építkezhetsz? Nézzük 

csak...  

1. építőkocka: Figyelem-érdeklődés páros  

Ez talán a legfontosabb építőeleme minden egyes szövegnek. Ugyanis, ha ez nincs rendben, 

akkor 90%-os biztonsággal ki lehet jelenteni, hogy a többi elemet már teljesen feleslegesen 

dolgoztad ki tökéletesre, nem lesz, aki elolvassa őket.  

Ennél az elemnél a legfőbb feladat az, hogy megfogd a megfelelő minőségű olvasókat, és 

őket mindennél jobban lekössed egy igen hatásos kezdéssel.  

Emlékszel még az alaptörvényekre? A 2.-3.-4. törvény egyértelműen ennek az elemnek a 

része kell, hogy legyen.  

Ez tulajdonképpen nem más, mint a címsor, alcím, első bekezdés trió – plusz a szöveg során 

felhasznált trükkjeid az érdeklődés fenntartására.  

2. építőkocka: Vágy, az édes vágy  

Az emberek csak akkor fognak cselekedni, ha vágyat ébresztesz bennük. Ha megfigyeled a 

tévéreklámokat, akkor láthatod, hogy jelentős részük ezt próbálja meg minél hatásosabban 

kihasználni. A szövegírásban is fontos szerepe van ennek az érzésnek.  

A vágy, hogy jobban éljünk, szeressenek, elismerjenek minket, elérjük a céljainkat, 

megvalósítsuk az álmainkat. Ez olyan erőt ad, ami elsöpörheti az útból a kifogások jelentős 

részét, és még a gyengébb érveket is meggyőzőbbé teszi.  

Egyszerűen, ha a vágyat elég erősen felkorbácsolod, akkor szinte minden egyéb háttérbe 

szorulhat. Gondolj csak arra, hogy sokan a vágy miatt mennyi logikátlan dolgot tesznek. Ott 

van például a szerelem...  

3. építőkocka: Bizalom  

A legtöbb ember bizalmatlan 1.) az új dolgokkal-, és 2.) a „túl szép, hogy igaz legyen” 

ajánlatokkal szemben. Ezért ezeket kezelni kell.  

Van több dolog is, amivel ezt megteheted. Vevőidézetek, tanúsítványok, díjak, média 

megjelenések, hírességek véleményei. Azaz, csupa olyan dolog, amire Te is felkapod a fejed a 

hétköznapokban.  

Mert mit teszel, ha a buszon meghallod, hogy valaki éppen dicshimnuszt zeng a legújabb 

ételízesítőről, vagy egy jelentős közéleti személytől meghallod, hogy éppen a kedvenc 
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hátmasszírozóját „élteti”, vagy a boltban meglátod az egyik palack boron, hogy már 4 

nemzetközi aranyérmet is szerzett? Nem fordulsz-e nagyobb bizalommal az ilyen termékek 

felé? Nos, a Te kínálatod is bizalomkeltőbb lesz, ha ilyen támogatást tudsz neki adni.  

De kiválóan alkalmas erre egy szupererős garancia is. Mert milyen megnyerő, ha a piacon az 

egyik halárus azt mondja, hogyha iszap ízű lesz a halászlé, amit az ő portékájából készítesz, 

akkor menj csak vissza, és máris fizeti vissza a hal árát. Míg a többiek a „Nem iszap ízű a hal?” 

kérdésre csak a vállukat vonogatják. Melyiküktől vásárolsz szívesebben?  

Nos, a Te vevőid is pontosan így vannak ezekkel...  

4. építőkocka: Pozicionálás  

Mindig érdemes az üzeneted olvasóit „felemelned”, hogy érezzék, ők azok, akik elég bölcsek 

ahhoz, hogy egyáltalán elolvassák. Ezt úgy is mondhatnám, hogy vannak elemek, amelyek 

arra valók, hogy az olvasót megerősítsd: igen, ez az üzenet valóban neki íródott. Ezzel 

tulajdonképpen semmi mást nem teszel, mint pozicionálod az üzenetedet, és kvalifikálod az 

olvasóidat, azaz egy pozitív megerősítéssel eléred náluk, hogy még nyitottabban olvassák 

végig a szöveget.  

5. építőkocka: Érvek-előnyök-hasznok  

Ez lehet az üzeneted legolvasottabb része. Ugyanis itt derül ki majd pontosan, hogy miért 

érdemes Téged választani. És ennél az elemnél derül ki talán a legjobban, hogy mennyire 

ismered a vevőidet, mert ha itt nem a megfelelő dolgokat találja, akkor oda a bizalom. 

Azonban, ha itt beletalálsz a körbe, akkor mindennél hatásosabb lehet ez az építőkockád.  

Itt az egyik leghatásosabb fegyvered a felsorolás. Ugyanis ezek az érvek igencsak sokat 

nyomnak a latban, és a statisztikák egyértelműen bizonyítják, hogy a felsorolásokat olvassák 

el a legtöbben egy szövegben.  

6. építőkocka: Ajánlat  

Minél ellenállhatatlanabbá teszed ezt a részt, annál inkább úgy fogja érezni az olvasó, hogy 

ezt az alkalmat most mindenképpen ki kell használnia. Csak arra ügyelj, hogy mindig 

tartogass egy bónuszt, ami felemeli az ajánlatod értékét.  

7. építőkocka: Cselekvés  

Ez az a rész, ahol sok ajánlat elcsúszik. Vagy túl „ködös” vagy túl bonyolult, de sokan nem 

építik fel jól a cselekvésre ösztönzést. Te tedd mindig egyszerűvé, olyanná, amire könnyű 

reagálni, amit gyorsan meg tud lépni az, aki döntött. És mindig legyen ott egyértelműen, 

hogy mit kell tenni, ha valaki reagálni akar.  
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8. építőkocka: Kifogás  

Ebből annyi van, mint égen a csillag. Mindig van ezer jó ok, amiért nem akarnak dönteni az 

emberek. Határozd meg a legfőbb kifogásokat, és kezeld őket pár ügyes érvvel már jó előre. 

Ezzel lefegyverzed az olvasót, és egyszerűbben éred el nála, hogy döntsön.  

9. építőkocka: Lezárás  

Ez az értékesítésben is az egyik legfőbb probléma szokott lenni, és gyakran látom, hogy a 

szövegírásban is gondot okoz. Pedig 4 egyszerű módszer is van rá, ami jó eredményeket 

hozhat. De ezekről még külön írok majd...  

10. építőkocka: U.i.  

Ez a hosszú szövegeknél kötelező elem. Utóirat nélkül csonka lesz a szöveged. Ugyanis egy 

szövegben a címsort, és az utóiratot olvassák el a legtöbben. Itt semmi mást nem kell 

tenned, mint megismételned az ajánlatod legütősebb részeit.  

Nos, ha ezeket az építőkockákat megfelelő sorrendben rakod össze, akkor máris kész az ütős 

szöveg. Használd őket mindig, mert ezek nélkül nem létezik hatékony sales szöveg. 
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A fogalmazás ösvényein 

Úgy tartják egyesek, hogy az írásban vannak az őstehetségek, és vannak a „többiek”. Ez igaz, 

ha egy regényről van szó, de nem feltétlenül igaz egy reklámszövegnél. Egyáltalán nem 

egyértelmű, hogy egy tehetséges fogalmazónak komoly előnye lenne a szövegírásban.  

Sőt! Bizonyítható tény, hogy a tehetségesek lustábbak arra, hogy odafigyeljenek a 

szabályokra, így egy olyan cégvezető, akinek sok munkája van a fejlődésében, gyakran 

hatásosabban tud írni. 

És ez lehet nyugodtan a kiindulási alap. Tehát neked nehezen megy az írás? Szuper! Akkor 

nagyobb esélyed van rá, hogy fegyelmezettebb, és ezzel együtt jobb szöveget írj, mint azok, 

akiknek könnyedén jönnek a szavak. 

Ne feledd az oly sokat emlegetett szabályt: egy reklámszövegnek nem a tetszési index a 

mércéje, hanem az eredmény, amit produkál. 

Akkor vágjunk is bele... 

 

1. Ezzel kezdd 

 

Minden szövegíró ezt tanulja meg először. E nélkül ugyanis nincsen siker. Soha nem 

hagyható ki, és soha sincs rá mentség, ha mégis kimarad. 

Akármiről írsz, legyen az egy ingyenes anyag, vagy a terméked, annak mindig vannak előnyös 

tulajdonságai. A tulajdonságokkal viszont van egy nagy gond: nem elég érdekesek. És 

ráadásul még gondolkodni is kell rajta, hogy mi az egyes tulajdonságok előnye. És ha az 

embereknek kell kitalálniuk ezt az előnyt, akkor óriási kavalkád lehet a vége! 

Ezért a legjobb, amit tehetsz, ha készítesz egy tulajdonság-előny-haszon listát, és amikor a 

termékedről írsz, akkor beleírod őket a szövegbe. 

Mi a különbség? 

Ahhoz, hogy ezt jól csináld, érdemes tudnod, hogyan tegyél különbséget a 3 elem között... 

Például egy autónál ez így is kinézhet: 

Tulajdonság: 6 mp alatt gyorsul 100-ra 
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Előny: gyors, mint a szélvész 

Haszon: úgy hagyod állva a zöldnél a többieket, hogy azt hiszed megállt az idő, és soha többé 

nem kell aggódnod egy-egy előzésnél, hogy beférsz-e még a kamion elé, így nyugodtabban, 

biztonságosabban utazhatsz. 

A tulajdonságról nincs mit beszélni. Ezt mindenki el tudja mondani a kínálatáról. 

Az előny az, ami a tulajdonságból ered. Ha nagy a merevlemez, akkor annak az előnye, hogy 

rengeteg adat elfér rajta. Ha egy kés pengéje erős acélból készült, akkor annak az az előnye, 

hogy tartós lesz az éle. 

Tehát, az előny a tulajdonság jellemzője, semmi több. 

A haszon az pedig nem más, mint az előnyből következő eredmény. Ha sok adat elfér a 

számítógépen, akkor nem kell aggódni azon, hogy hamar betelik a lemez, vagy nem lesz 

szükség sok kiegészítő adattároló eszközre, hisz simán elfér rajta akár 10 millió dokumentum 

is. Ha a kés éle tartós, akkor például a nyaraláson nem kell késélező után szaladgálni, csak 

azért, mert otthon hagyta valaki az élező szerszámot, akármit vág is vele. 

Ezt a 3 elemet összekapcsolva kapod meg azt a mondatot, amivel hatásosan mutathatod be 

azt, amit kínálsz. 

Ha megfigyeled, én is rengetegszer teszem meg ezt, még cikkírás közben is. Ugyanis a címsor 

után ez a legfontosabb eleme egy szövegnek. Fontosabb, mint az érzelemkeltés. 

Egy kis segítség, hogyan csináld: 

Készíts egy táblázatot, ami 3 oszlopból áll. Az első oszlopba szedd össze a tulajdonságokat, a 

másodikba az előnyöket, a harmadikba pedig a hasznokat. Majd fogalmazz meg mondatokat 

úgy, hogy mind a három oszlopot felhasználod. 

Például: 

Tulajdonság Előny Haszon 

70 oldalas  
e-book 

Sok infó van 
benne 

Nem kell 
átböngészni 
ezernyi hasonló 
anyagot 

300 funkciós 
rendszer 

Sokat tud 
Nincs szükség 
5-6 hasonló 
szoftverre 
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A táblázat alapján pedig a következő eredményre juthatsz: 

Ebben a 70 oldalas, szabadon elérhető e-book-ban (tulajdonság) annyi információt találsz, 

amennyit talány egyetlen ingyenes e-könyv sem kínált neked eddig (előny), így nem kell ezer 

másik információs forrást felkutatnod, hogy minden kérdésedre választ találj (haszon). 

A hírlevél küldő rendszerbe beépítettük 300 fontos és értékes funkciót (tul.), ezzel végre egy 

olyan rendszer birtokába jutsz, ami mindent tud, amit egy hírlevélküldőnek tudnia kell, 

(előny), így soha többé nem zavarodsz össze a sok program között, hogy most melyiket mire 

is használd, mert minden egy helyre kerül. (haszon) Milyen szoftvereket válthatsz ki?...stb. 

Egyszerű ez, mint az 1x1. Semmi nagy trükk, semmi ördöngösség, és nem is kell hozzá írói 

véna. Ha van tulajdonság, akkor van előny, és haszon is. Csak le kell írnod őket, és máris 

jelentős lesz a javulás. 

 

2. Érezz, és éreztess 

 

Ugye milyen megkönnyebbülést jelent, hogy nem is kell mesés írónak lenned, mégis remekbe 

szabott szövegeket adhatsz ki a kezed alól? Képzeld csak el, hogy ezentúl minden 

egyszerűbbé válik, és elkerülnek azok a gyomorszorító órák, amikor izzadva görnyedsz a 

papír felett, és még csak a közelében sem jársz a végének. 

Sokan félnek ám ettől, és inkább neki sem állnak. De Te nem. Te már tudod, hogy nem kell 

félned, és ez szabaddá tesz. Már legördült a szívedről az a hatalmas kő, amit eddig oly 

keservesen cipeltél, és soha többé nem is telepedik vissza oda. 

Figyeld csak meg a fenti mondatokat! Mit vettél észre, amikor olvastad? Elkezdtek beindulni 

a kémiai folyamatok, és szinte átérezted minden sorát? Ha Te is küzdöttél már egy 

reklámszöveggel, akkor biztosan. 

Így kell írnod neked is, ha igazi hatást akarsz kiváltani az olvasóidból. De ne ijedj meg, most 

jön a recept... 

Először egy kis előzetes munkát kell végezned. Egy kicsit meg kell próbálnod azoknak a 

fejével gondolkodni, akik küzdenek a problémával, amit a termékeddel oldhatnak meg. 

Milyen érzések élhetnek bennük? Félnek? Frusztráltak? Dühöngnek? Izgulnak? Sírni 

tudnának? Kétségbeesettek? Fásultak? 
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És mit érezhetnek, amikor végre megoldódik a gondjuk? Fellélegeznek? Vidámabbak 

lesznek? Felszabadulnak? Örömtáncot járnak? Átszellemülnek? Vagy csak egyszerűen jobban 

érzik magukat? 

Ezeknek egy nagy részét jó eséllyel saját magad is el tudod dönteni, hiszen Te is ember vagy. 

Csak figyeld meg, hogy mit érzel, amikor egy gondod tovaszáll. Ezentúl tudatosan elemezd ki 

az érzéseidet, amikor gondokkal küzdesz, amikor vásárolsz, és amikor túl vagy egy 

problémán. És, ha igazán jól akarod csinálni, akkor faggasd ki az ismerőseidet, amikor látod, 

hogy bántja őket valami, vagy amikor örömöt látsz rajtuk. 

Ha ezt megteszed, akkor egy nagy adag érzelmet fedezel majd fel, amelyekre neked is 

hatnod kell a szövegeidben. És ráadásként még egy kis mellékes előnyt is bezsebelhetsz. Az 

ismerőseid elkezdenek még jobban megkedvelni, mert amikor az érzéseikről faggatod őket, 

akkor akaratlanul is felébreszted a szimpátiájukat. Ugyanis, ha empatikus vagy, azt mások 

hálásan fogadják. 

Hogyan tovább? 

Most, hogy a kezedben vannak az érzelmek, már csak hatnod kell rájuk. Íme a legjobb 

módszer... 

Hogyan hathatsz egy érzelemre? Pofonegyszerű: nevezd nevén. Csupán az, hogy egy érzést 

megnevezel, máris kiváltja a hatását. Olvasd csak végig még egyszer a felsorolást itt, pár 

bekezdéssel előbbre. De lehet ezt még fokozni... 

Ha úgy írsz egy érzelemről, hogy belehelyezed az olvasót egy képbe, amit szinte maga előtt 

láthat, ahogy olvas. Azaz, írd le a körülményeket, amelyek kiváltják az emberből az érzelmet. 

Ha éppen akkor érzi azt, amikor séta közben eszébe jut, akkor írj arról, hogy mikor sétál, 

akkor átfut rajta egy megfoghatatlan érzés, amit rossz, vagy éppen jó átélni. Ha a számítógép 

előtt kap valaki dührohamot, akkor írd le, hogyan zajlik le az eset. És így tovább. 

Tehát, fessed az olvasó elé azt a képet, amikor éppen eléri a düh, vagy a megkönnyebbülés, 

és máris nyert ügyed van. Ha jó érzelmet céloztál meg, akkor gyomorgörccsel, vagy éppen 

nagyot sóhajtva fog reagálni a mondandódra. Ugye, hogy nem is bonyolult? 

Akkor most fújj egy nagyot, dőlj hátra, és képzeld el, hogy mennyivel egyszerűbb lesz az 

életed, amikor már sikeresen oldod meg ezt is. De nehogy elaludj közben, mert jön a 

következő lépés... 
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3. A mondatszerkezet 

 

Erre főként hosszabb szövegek esetén lesz szükséged, de ott mindennél jobban. 

Ha a honlapodra írod az új sales oldaladat, ha PR cikket szeretnél beadni egy újsághoz, ha a 

soron lévő hírleveledet készíted, akkor a következőnél már biztosan nem marad ki ez sem. 

Egy szöveg jó, ha érthető. És hogy garantáltan az is legyen, úgy kell megfogalmaznod a 

mondatokat, hogy azok mindig világosak, és tiszták legyenek az olvasó számára. Mi tegyél, 

hogy ez sikerüljön? 

Az első, és legfontosabb, hogy bár neked a legtöbb tanács, ötlet, érdekesség, érv magától 

értetődő, másoknak már egyáltalán nem biztos, hogy az. Ezért magyarázz. Világíts rá, hogy 

mire gondolsz. Legalább pár szó erejéig. 

A legtöbb reklámszöveg bonyolult. Bonyolult, és érthetetlen a sok hasonló mondat miatt. 

Nehezemre esik így fogalmazni, ezért lehet, hogy a fenti példa még nem világos, de ha egy 

kicsit átfogalmazom... 

A legtöbb reklámszöveg azért válik bonyolulttá, és nehezen érthetővé, mert tele van 

cirkalmas körmonda-tokkal, és homályos utalásokkal. Mindkettő veszélyes. Ha egy szöveget 

nehéz megérteni, akkor hogyan várhatnánk el, hogy cselekvésre ösztönözzön bárkit is?! 

Csak 3 sorral több – na de a különbség! És fontos is, hiszen a bonyolult körmondatok sokat 

elvesznek a szöveg értékéből. Nehezen érthetővé teszik, ezért kerüld az ilyen mondatokat. 

Amikor átolvasod a szöveget, és olyan érzésed van egy-egy mondatnál, hogy nem teljesen 

világos, akkor biztos lehetsz benne, hogy másnak sem lesz az. Ezért javítsd. Egyszerűsítsd le, 

vagy válaszd szét. 

 

4. Tedd érdekessé 

 

A reklámszövegeknél kiemelt hangsúly van az érdeklődés felkeltésén, és fenntartásán, ezért 

fontos, hogy képes legyél élvezetesen írni. 

Ezt nem tanítják az iskolában, pedig egyáltalán nem bonyolult dolog, ha betartasz pár 

szabályt. 
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a.) A kíváncsiság faktor 

Mielőtt elkezdenél írni valamiről, érdemes felkeltened iránta a kíváncsiságot. Hogyan 

csináld? 

Például így. Tegyél fel kérdéseket, amelyek a téma érdekes pontjaira utalnak. 

Például, ha egy bicikliről akarsz írni, akkor kezdheted így: 

Mi az, ami miatt igazi élvezetté válhat a biciklizés, és mi ennek az élmény faktornak az egyik 

legfontosabb titka? 

Akit érdekel a bringázás, azt rögtön kíváncsivá is tetted, hogy olvasni akarjon. 

Találós kérdés: Mire való, és egy szövegírónak miért a legjobb barátja a billentyűzeten a 

kérdőjel? 

Ez a másik jó módszer a kíváncsiság felkeltésére. Mindannyian szeretjük a találós kérdéseket. 

Ez a szeretet talán még gyerekkorunkból ered, de az biztos, hogy azonnal elkezdünk figyelni, 

ha találós kérdés kerül elénk. És ha a válasz nem egyértelmű, akkor még inkább érdeklődve 

fordulunk feléjük. És mi a megoldás? 

A billentyűzeten a kérdőjel arra való, hogy használd. És azért lesz a legjobb barátod, mert 

általa olyan érdekessé tudod varázsolni a szövegedet, hogy magad is meg fogsz lepődni rajta. 

Már értékesítő koromban megtanultam, hogy ha folyton csak kijelentéseket teszek, akkor az 

vitára kényszerít embereket. És az sem számít, hogy elveszítem, vagy megnyerem-e a vitát, 

mert ha csak felmerül egy ellenvetés, annak a vége gyakrabban lesz vereség, mint győzelem. 

Vitával nem lehet meggyőzni! 

Azonban, ha kérdezek, akkor nyert ügyem van. És ez a reklámszövegeknél is bevált. Melyik a 

jobb?  

Kérdezz, mert az mindig előbbre visz. 

Vagy... 

Hogy érzed, vajon mennyivel leszel eredményesebb, ha kérdezel a vitatkozás helyett? 

Ugye érzed a különbséget? 
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b.) Győzd le a reklámellenállást 

Tudod mi az, amit rögtön megérez az olvasód? Az, hogy Te most reklámozni fogsz. És bizony 

sokan ez ellen már egész ügyes védőpajzsot építettek ki magukban. Bezárul az elméjük, és 

pokoli nehéz újra kinyitni. Hacsak... 

A reklámokkal szembeni ellenállást kétfélképpen biztosan le lehet győzni. Az egyik a 

kérdezés. Erről már beszéltünk. A kérdés egyszerűen nyitottabbá teszi az agyat, hiszen a 

kíváncsiság erős érzelmi reakció. De mi a másik mód? 

Egyszer, még gyerekkoromban, véletlenül belefutottam egy öreg nénibe, aki egy meglepő 

dologra hívta fel a figyelmemet. Hogy mi volt ez, arra mindjárt visszatérek, de előtte egy 

fontos infó... 

És kész. Egy történet, és az elme megnyitva, jöhet a reklám előkészítése. És ezt nem csak a 

kezdésnél, de a szöveg közben is bevetheted, ha éppen meggyőző akarsz lenni, de az 

álláspontod vitatéma lehet, vagy ha egy nagy tanulságra akarsz rámutatni. 

És hogy mi nyitja még meg az elmét? 

c.) Ezzel Te is így leszel... 

Nem dobna fel mindennél jobban, ha egy óra múlva csöngetne nálad a postás azzal, hogy 

hozott egy csomagot, amiben az új szövegíró képességed lapul? És ezt a képességet pár óra 

alatt könnyedén magadba tudod szívni, nem kell hozzá semmilyen nagy erőfeszítés. 

A vágy igen erős késztető erő, amiért észrevétlenül hajítjuk félre az ellenállásunkat, és 

rohanunk megismerni az utat, amin végighaladva elérhetjük azt a vágyat. 

Indíts vággyal, és máris tiéd a figyelem. Használd fel az ajánlatod előtt, és máris tiéd a 

döntés. Dobd be a lezárásnál, és máris tiéd a megrendelés. 

Hiszen a vágyainkért élünk. Mindannyian szeretnénk jobb, egyszerűbb életet, nagyobb 

biztonságot, több figyelmet, és szeretet, igazi anyagi függetlenséget, szabadságot, szebb 

külsőt. És ha valaki elkezd ezekről beszélni nekünk, akkor máris minden figyelmünk felé 

fordul. Na de ne álljunk meg itt... 

d.) Mielőtt nekiállnál írni, egy figyelmeztetés... 

„Nocsak? És mi lenne az?” – és a figyelem máris a tiéd. A figyelmeztetésre nem lehet nem 

odafigyelni :-) De nem csak arra... 
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Ha figyelmeztetsz, akkor kell lennie a tarsolyodban valaminek, amit az olvasód rosszul csinált 

eddig, vagy ami elkerülheti a figyelmét, és ezért elkövethet egy hibát. Csakhogy van ezzel egy 

kis gond... 

És itt a másik fegyvered. Mivel nem lehet minden kínálatnál találni figyelmeztető jeleket, 

ezért ezt nem is mindig lehet felhasználni. Azonban gond mindenhol akad. Mindig van 

valamilyen probléma, gubanc, fennakadás, amire oda kell figyelni. És ha így zársz le egy 

kezdést, vagy egy leírást, akkor garantáltan fenn tudod tartani a figyelmet. 

Használd ezt a négy elemet felváltva, és minimális erőfeszítéssel olyan érdekessé teheted a 

reklámszövegeidet, amilyenné mindig is akartad. 

5. A stílus 

 

Ez okozza a legtöbb problémát a cégvezetőknek, pedig talán ez a legegyszerűbb dolog. 

Legalábbis első ránézésre. 

Én a hanganyagok felvételével vagyok így. Mielőtt elkezdenénk a felvételt, folyékonyan megy 

a beszéd, és fejben simán végig tudom venni a mondandómat. Aztán bekapcsolják a 

mikrofont... De már dolgozom rajta. És neked is kell. Na, nem a hangfelvételen, hanem az 

íráson. Azaz, az írási stíluson. De mit, és hogyan? 

Az első az, hogy felejtsd el a hivatalos nyelvezetet. Ez a stílus törölve. Tudom, hogy nem 

egyszerű, mert eddig egész életedben, ha tollat kellett ragadnod, akkor mindig valami 

hasonló került a papírra: 

Tisztelt Cím, azzal a kéréssel fordulok Önökhöz... 

Na, ezt kell sürgősen levetkőznöd, mert ebből jönnek a „Felhívjuk szíves figyelmét...” meg a 

hasonló, semmitmondó szövegek. 

Nem. A stílusod legyen olyan, mintha egy kávéházban leülnél egy barátoddal beszélgetni. És 

itt a hangsúly a barátodon van. Nem egy ügyféllel, nem egy hivatalnokkal, hanem egy 

barátoddal. Miért? 

Mert a baráti hangnem meggyőzőbb, és szebben is mutat a képernyőn, meg a papíron is. És 

mert a reklám bensőségesebb hangvétele némileg elfeledteti, hogy reklámról van szó. És 

ehhez csak annyi kell, hogy... 

a.) Amikor írsz, akkor úgy fogalmazz, mintha – meglepetés – egy barátodhoz 

beszélnél. Még akkor is, ha magázódva írsz 
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b.) Figyelj oda rá, hogy idegesen, folyamatos telefoncsörgés közepette nehéz lesz 

baráti hangulatba hoznod magad, ezért zárj ki minden zavaró tényezőt 

c.) Ha nehezen megy írásban a kávéházi, baráti stílus, akkor először mondd fel egy 

diktafonra, amit le szeretnél írni, és utána vesd csak papírra az anyagot 

Ha ezeket követed, akkor nem lesz gond. Simán tudsz majd haladni. És, ha már jól megy, 

szépen lassan egyre bátrabb leszel, míg végül kialakul majd a saját stílusod, ami akár a 

védjegyed is lehet később – akár Csernusnak a „kemény beszéd”. 

 

6. Ne engedd el 

 

Ez talán a legizgalmasabb gyöngyszeme a fogalmazási trükköknek, mert nagyon könnyű 

összehozni, nem igényel nagy tudást, és egy kis odafigyeléssel azonnal el tudod kezdeni az 

alkalmazását. De miről is van szó? 

Ha már megszerezted a figyelmet, akkor ne is ereszd el. Tartsd a szövegen az olvasóid 

szemét, amíg csak tudod. Hogyan? 

a.) Próbálj meg minden bekezdést a legizgalmasabb résznél befejezni. Figyeld meg, hogyan 

alkalmazom én is ezt folyamatosan. Vagy egy kérdés, vagy egy megszakított mondat, de 

mindig valami, ami érdekessé teszi a folytatást 

b.) Használj alcímeket. Bár ez formai kérdés, mégis ide tartozik, hiszen ezen is múlik a 

szövegeid érdekessége. Egy izgalmas alcím mindig továbbolvasásra sarkall 

Ezzel a két kis eszközzel könnyedén elérheted, hogy a lehető legtöbben olvassák végig az 

írásaidat. És tényleg csak egy kis odafigyelést igényel a használatuk. Amikor olvasod át az 

elkészült munkádat, akkor ezt se hagyd ki a listáról. 

Itt van jó néhány tanács, és ötlet, mit kell belefogalmaznod a szövegeidbe, hogy izgalmasak 

legyenek. Használd őket egészséggel.  

De ne feledd, hogy az ütős ajánlaton, és a kommunikációs ötleten még sok minden múlik... 
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A szókincsed 

 

Tudod, mi az, amit minden szöveged megírásakor alaposan meg kell fontolnod? 

Gondolj csak arra, hogy egyetlen dolgot hányféleképpen lehet tálalni. És ezen a tálaláson sok 

múlik ám! Ezen dől el, hogy vonzónak, vagy unalmasnak találják-e az olvasóid az ajánlatodat. 

A motivációnak csakis akkor lehet ereje, ha a mondandódat a lehető legvonzóbb köntösbe 

bújtatod. És ehhez bizony némi előzetes munkára lesz szükséged. 

Bővítened kell a szókincsed. Fogj hát egy szótárat, és kezdj el listát írni. De miről is? 

Nyelvünkben léteznek olyan szavak, amelyek érdekesebbé, szimpatikusabbá teszik a 

mondanivalót, és vannak olyan szavak, amelyek éppen az ellenkezőjét teszik, azaz 

visszarettentenek. 

Amikor tehát a listádat írod, akkor minimum két csoportba kell szedned a lejegyzett 

szavakat. 

Az első oszlopba kerülnek az ösztönző, bátorító szavak, a másikba pedig az elriasztó szavak. 

Lesz egy harmadik oszlop is, de arról egy kicsit később... 

De vigyázz, amikor a listádat írod, mert sok olyan szó van, amelyik mindkét oszlopba 

bekerülhet! Ez attól függ, hogy milyen szövegkörnyezetbe helyezd őket. Lehet egy szó 

kedvező hatással a kínálatodra, de egy másik mondatban lehet, hogy éppen azzal riasztod el 

az olvasót a konkurens terméktől. 

Csak egy nagyon gyors kutatást végeztem az egyik szótáramban, hogy mutassak pár példát a 

két szócsoportra. Lássuk: 

Elriasztó szavak: abszurd, agyafúrt, abnormális, aggály, alattomos, baleset, baljós, babrál, 

bajos, bárgyú, beteg, blöff, bonyolult, bosszús, borzalom, börtön, bújik, bűnös, ciki, csekély... 

Ösztönző, bátorító szavak: agilis, agyafúrt, áhított, ajándék, aktív, alkotó, álom, ambíció, 

baráti, becsület, bizalom, bölcs, bővülő, búcsú, cél, csemege, csodás, csendes, csalogató... 

Amint látod, az agyafúrt szó például minkét oszlopba bekerült, ugyanis ez kétélű fegyver... 

Állhat a terméked mellett érvként: Ezzel az agyafúrt kis csavarral, olyan lelkessé teheted az 

embereket, hogy... 
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De állhat a konkurensed, vagy a helyettesítő termék elleni érveid között, elriasztó elemként: 

Ha szeretné elkerülni az adóhatóság agyafúrt büntetési rendszerét, és magabiztosan várni az 

ellenőrzést, akkor... 

 

A harmadik listád 

 

De ne érd be ennyivel. Készíts egy listát olyan szavakból, kifejezésekből is, amelyek a jövőben 

csak rád lesznek jellemzőek. 

A magas szintű kommunikáció lényege, hogy a szövegeid elkezdenek egyediek lenni. Amikor 

egy hűséges ügyfeled meglát egy szöveget, és máris tudja, hogy Te írtad, az végre elhozza 

számodra azt, ami a marketing veleje: a tömegből való kiemelkedést. 

Kezdj el gondolkodni azon, hogy mik lehetnek ezek a „védjegyek” a Te kínálatod esetében, és 

szedd őket listába. Ilyenekre gondolok, mint: 

 Betörőbiztos családi ház 

 Szemgolyóragszató címsorok 

 Szomszédirigy kerti pad 

 Fülkápráztató hangzás 

 Félelemgyilkos hitelkonstrukció 

 Őrületbiztos statisztikai szoftver 

A lényeg, hogy ne csak egy ilyet találj ki. Egy kicsit dolgoztasd meg a szürkeállományodat, 

gondolkozz el alaposan, és meglátod, hogy nem is annyira nehéz feladat. 

 

Holnaptól más lesz 

 

Készítsd el a fenti három listát még ma, és meglátod, hogy holnaptól minden 

marketinganyagod csodálatos átalakuláson esik majd át. 

Csupán annyit kell tenned, hogy ezeket a listákat magad mellé véve, elkezded átírni a 

weboldalad, szórólapjaid, hirdetéseid, DM leveleid, de még a hírleveleid szövegét is. Hidd el, 

hálás leszel magadnak, hogy megtetted. 
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Az olvasóid elkezdik egyre izgatottabban olvasni az üzeneteidet, elkezdenek egy többen 

reagálni a szavaidra, ami a profitodon is meglátszik majd. 

Soha ne feledd, hogy bármit is mutass az embereknek, abban mindig legyenek ilyen 

mondatok... 

Tulajdonság – előny – végeredmény, azaz nagyon nyersen: A termékünk ilyen, ezért ezzel az 

előnnyel jár, aminek ez lesz az eredménye. 

Stílusosan hadd fejezzem be így: Ezek a listák, és ez a ritkán használt mondatszerkezet 

hihetetlen erővel képes hatni az emberi elmére, így végül az üzeneteid hatására igazi 

vevőáradat fog tolongani a céged kapujában, amitől a profitod rakétaként fog süvíteni, 

egészen az egekig. 
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A szövegírás egyik gyakori mumusa a 
"Hogyan álljak neki?"  

Szeretnéd ezt a dühítő pánikot örökre leküzdeni? 

"Egy szöveget elkezdeni a világ egyik legnehezebb dolga!" - mondta egyszer egy cégvezető 

ismerősöm. Aztán mutattam neki egy módszert, amit könnyedén meg lehet tanulni, és 

néhány óra múlva belátta, hogy ekkorát nem mostanában tévedett. Miért változott meg a 

véleménye ilyen hamar? 

Sokan követik el azt a hibát, hogy egy sales levelet rögtön az elején akarnak kezdeni. Aztán 

jön a pánik, hogy "Mivel indítsak? Hogyan kezdjem el?". Ugye a mondás is úgy tartja, hogy 

minden kezdet nehéz. Akkor Te miért akarnál egyből nekiesni? 

Bár, ha tervezel, akkor ez sem lesz olyan nagy gond, de ha még gyorsabb akarsz lenni az 

írásban, akkor tedd félre a kezdést egy kicsit, és koncentrálj inkább egy másik dologra... 

 

 Az első bekezdés helyett inkább ezzel indulj... 

 

A dolog egyszerű: ha nem jut eszedbe semmi frappáns kezdés, akkor tedd félre egy kicsit, és 

koncentrálj másra. Egyszer azért, mert sokkal könnyebb lesz majd megírnod az elejét, ha már 

ezen túl vagy, másodszor azért, mert ezt amúgy is sokkal hamarabb össze fogod tudni hozni. 

Tipp: indíts az ajánlattal. Mondhatnám azt is, hogy a végével kezdd, de ez nem teljesen jó 

ötlet, mivel a lezárást semmivel sem egyszerűbb elsőként összehozni, mint a kezdést. 

Azonban, ha már ott tartasz, hogy a szövegírás következik, akkor az ajánlatodat biztosan 

megtervezted. Tehát írd meg először azt, és szépen indulj el visszafelé. 

FIGYELEM! Fontos tipp: az elején még NE akarj tökéletesre megírni mindent, inkább csak 

töltsd meg tartalommal a szöveged vázlatát! Később ráérsz majd a tökéletesítéssel 

foglalkozni. Először a lényeg az, hogy elkezdj írni. Tudod: az étvágy is evés közben jön meg! 
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Tedd fel sorjában magadnak az alábbi kérdéseket, és építsd 

fel a szövegedet e logika szerint: 

  

1. Mi lesz az ajánlatom pontosan? 

Ugye az a rész sales szövegeknél tipikusan a "Bemutatkozik az XY termék..." kezdetű szakasz. 

De egy hírlevélnél az igazi tipp, egy hirdetésnél az akció, egy PR cikknél az ötlet, amit adni 

akarsz, vagy a megoldás, amire pontosan rá akarsz világítani...stb. 

Szóval, először dolgozd ki a szöveged lelkét. Itt írd meg az érveidet, hogy miért érdemes 

Téged választani, írd le a garanciát, kezeld a kifogásokat, írd le az árat, meg mindent, ami az 

ajánlatodhoz kell. 

Ugye, ez a szakasz már amúgy is a fejedben van, és végül is az egész szöveg emiatt íródik. Így, 

ha ezzel kezdesz, akkor már csak a körítést kell kitalálnod hozzá, aminek egyébként legalább 

ugyanekkora jelentősége van - ha nem nagyobb. 

Az egyik pozitívum, hogy már írsz, tehát kezdesz bemelegedni. Ráadásul a legegyszerűbb 

dologgal kezdted a bemelegítést, így könnyebb volt elkezdened, és talán ezzel meg is szűnt a 

"hogyan álljak neki" pánik. 

Akkor most építkezzünk tovább... 

2. Mivel vezethetem fel az ajánlatomat?  

Az ajánlatodat megelőző rész mindig a vágykeltés. "Mit szólnál hozzá, ha..." "Nem Lenne 

sokkal megnyugtatóbb, ha..." 

Ha ezt megírod, akkor könnyebb lehet ezután kidolgozni a problémákat is, hiszen ennél a 

résznél pontosan azokat a vágyakat akarod felkelteni, amelyek a vevőt a meglévő 

problémáinak megoldására késztetik majd. 

3. Mik a vevőm problémái? 

Most szépen elkezded felerősíteni a problématudatot. Már tudod, hogy mit ajánlasz, mivel 

keltesz vágyat, és milyen problémákat segítesz elűzni. Most már csak írnod kell azokról a 

gondokról. 

4. Mivel vezethetem fel az eddigieket? 

Sztorizzak, vagy ide egy kíváncsi kezdést tegyek, stb...(ezekről fogok még írni), mivel 

adhatom el legjobban az eddig leírtakat? 
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Ha erre válaszolsz, akkor a kezdés sem fog már akkora gondot jelenteni. 

5. Hogyan tegyek pontot a végére? 

Itt már egyszerűbb dolgod van, hiszen nagyjából összeállt a szöveged. Most jön az, hogy 

cselekvésre ösztönzöl, és végül összefoglalod újra az ajánlatodat, utána pedig lezárod a 

szöveget. 

6. Az utolsó lépés pedig: Mivel lehet még színesíteni a szöveget? 

Ha mindezzel készen vagy, akkor kapni fogsz egy nyers anyagot, ami elkezdhetsz csiszolgatni. 

Ha eszedbe jut még pár frappáns érv, hangzatos elnevezés, vágykeltő szöveg...stb., azokat 

most még simán bele tudod írni. 

Olvasd át többször a szöveget, és tökéletesítsd, hogy minden a helyére kerüljön, és készen is 

vagy. 

Tipp: amikor írsz, lesznek olyan részek, ahol még nem fogsz tudni igazán ütős szövegrészt 

írni. Ilyenkor ne állj meg gondolkodni, hagyd ezeket későbbre, és csak tegyél oda egy 

megjegyzést, hogy "ide kell még egy jó név", vagy "ezt a vágyat még kicsit fokozni kell". 

Amikor kezd összeállni a szöveg, akkor úgyis jönnek majd az ötletek is. 

Ezzel a módszerrel bármikor bele tudsz kezdeni a szöveged megírásába. Még akkor is, ha az 

ajánlatodon kívül még semmi ötlet nem jut az eszedbe. 

Ha pedig végképp nem akar menni az írás, akkor hagyd abba egy időre, és engedd, hogy a 

tudatalattid dolgozzon rajta egy kicsit. 

Remélem megint sikerült egy lépéssel közelebb juttatnom ahhoz, hogy le tudd küzdeni a 

szövegírásnál felmerülő nehézségeidet, de ne feledd, hogy még van jó pár dolog, amit meg 

kell beszélnünk, hogy ez a készséged egyre jobban kifejlődhessen. 
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A dizájn szabályai – ezek nélkül lehet, 
hogy elveszel 

 

Sokan tévednek, a dizájn igenis fontos! Na, nem azért, amire Te gondolsz. Nem az első 

benyomás, meg ilyesmik miatt. Nem.  

A dizájnnak abban van óriási szerepe, hogy az üzeneted minél hatékonyabban – csak így, 

megasztárosan - „átmenjen”, és abban, hogy a lehető legérthetőbbé tegyed vele az 

ajánlatodat. És ebben mindennél jobban segít a dizájn. De mégis hogyan? 

 

Egy dolog mind felett 

 

Semmi sem adhat okot arra, hogy a dizájn megölje az olvashatóságot! Nem lehet kép, írás, 

elhalványított kriksz-kraksz a szöveg hátterében. 

Minden reklám legerősebb eleme a szöveg, nem teheted meg azt, hogy olvashatatlanná 

teszed – legyen bármennyire csábító, és mondjon bármit a dizájnered. 

Hogy egy reklámszöveg tökéletes legyen végül, az nem csak a tartalmán múlik, hanem azon 

is, hogy formailag hogyan néz ki.  

Rengeteg munkád van benne, hogy a kommunikációd hatásos legyen, és elérhesd a végső 

célod. De akkor miért tennéd meg azt, hogy elriasztod az olvasóidat egy rosszul 

megformázott szöveggel?  

Ugyanis az írás formai kialakítása képes elriasztani bárkit, még azt is, akit nagyon érdekelne 

az, amit mondani akarsz.  

Hogy ez ne történhessen meg, fussunk át néhány alapvető formai szabályt.  

 

1. A címsor 

 

A címsor legyen jól látható, és kiemelkedő.  
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Ugye a címsor elsődleges feladata az, hogy magára vonzza a célközönséged figyelmét, és 

felkeltse az érdeklődését.  

Ezt csak úgy képes megtenni, hogy ha kiemelkedik a szövegből, hogy ha jól látható, azonnal 

észrevehető, odavonzza a tekintetet Ezért érdemes nagyobb betűvel szedni, esetleg kiemelni 

más színnel.  Láttam már olyan szöveget, amelyiknél csak egyszerűen vastagabban szedték a 

címet, és kész. 

A címsor és a főszöveg közé érdemes elhelyezni el egy alcímet is. Legalább is, ha van rá elég 

helyed. Ez megnöveli az olvasói érdeklődést a soron következő reklámszöveg iránt.  

 

2. A sorok 

 

Nem tudom, te hogy vagy vele, de ha én megnyitok egy weboldalt, és a sorok kifutnak 

teljesen a képernyő széléig, egy tömbbe szedték a szöveget, és nincs megformázva, akkor 

nem szívesen állok neki elolvasni. Egyszerűen megriaszt, hogy mennyi szövegmennyiség van 

ott előttem. A hosszú sorokat meg fárasztó követ-ni a szememmel. 

Hidd el, nem véletlenül szedik többhasábosra a magazinokat sem. 

Ráadásul a rövid sorok lendületesebbé teszik a szöveget. 

És hidd el, hogy az emberek többsége ezzel ugyanígy van, hiszen egy rohanó világban élünk. 

Mindenki gyorsan akar információhoz jutni. Főként amióta az internet létezik, hiszen ott 

aztán tényleg vihar sebességgel lehet információt szerezni.  

Éppen ezért a szöveget úgy kell tördelned, hogy az minél könnyebben emészthető legyen. 

Bár nem hiszem, hogy ki lehet mondani erre egyetlen egyetemleges szabályt, mégis talán 

egy szöveget akkor a legkönnyebb olvasni, hogy ha nagyjából hatvan-hetven karakternél 

nem szélesebbek a sorok.  

A legtöbb ember az újságokon alakította ki az olvasási szokásait, és azok általában még ennél 

is szűkebb sorokat használnak. Hidd el, hogy minél szélesebb oszlopokba tördeled a 

szövegedet, annál kevesebb lesz az olvasód.  

A formázásnál arra figyelj oda, hogy a fontos részek jól elkülönüljenek a szövegtől. Sok olyan 

olvasód lesz, aki siet, és ha szövegből átfutva is ki lehet venni a lényeget, akkor a rohanók 

egy részéről sem kell lemondanod. Amúgy is lesznek, akik pár érv alapján el tudják dönteni, 

hogy érdekli őket az ajánlatod. Kár lenne lemondanod róluk. 
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Ehhez szorosan kapcsolódik a következő szabály is, amely egy reklámszöveget még 

olvashatóbbá tesz. 

  

3. A bekezdések 

 

Az egyik „legolvasóriasztóbb” dolog, amit csak elkövethetsz, ha a reklámszövegedet egyetlen 

nagy mondathalmazba tömörítve teszed oda az emberek elé. Az olvasódnak olyan érzése 

lesz, mintha visszakerült volna az iskolapadba. Örülnek, hogy végre túl vannak rajta, ne ijeszd 

hát meg őket. 

Éppen ezért, minden írásodat tördeld rövid bekezdésekre. 

Ha lehet, akkor egy bekezdés ne legyen hosszabb hat-hét sornál.  

Ez főként az első bekezdésnél kritikusan fontos. Ha már az első bekezdés is hosszú, akkor 

elriasztod az olvasót a szöveg többi részétől. 

De természetesen a többi bekezdés is legyen rövid. Ezzel sokkal emészthetőbbé, teszed az 

üzenetedet, és jelentősen könnyebb lesz végigolvasni.  

 

4. Az alcímek 

 

Még ezt az állandóságot is meg kell törnöd úgy négy-öt bekezdésenként egy-egy alcímmel, 

mivel így is túl monotonná válik egy idő után a szöveg. Nincs hát mese, színesíteni kell. 

Az alcímek egyfajta mini címsorok. Még nagyobb érdeklődést váltanak ki, és nagyon jól 

tudod őket használni arra, hogy fenntartsd a figyelmet, így könnyebben végigolvassák az 

emberek az üzenetedet.  

Gondolj csak bele, ha az ember ránéz egy ilyen szövegre, amelyikben rövid sorok, rövid be-

kezdések vannak, és ezek a bekezdések tördelve vannak alcímekkel, akkor mennyivel 

olvashatóbbá tesz egy írást. 

Mit szólnál például hozzá, ha ebben a sorozatban minden egyes cikk egyetlen tömbbe lenne 

szedve? Szívesen olvasnád végig? 
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Tipp: ha elég ügyes vagy, akkor minden bekezdést – de az alcím előttieket mindenképpen – 

úgy fejezel be, hogy utalsz rá, milyen érdekességek jönnek a folytatásban, akkor a lehető 

legtöbbet teszed a figyelem fenntartásáért. 

Ráadásul így végképp nincs az embernek olyan érzése, hogy „ez a szöveg túl hosszú”. 

És természetesen mindezt még lehet fokozni pár ügyes trükkel… 

 

5. A felsorolások  

 

Nagyon jól fel tudod pörgetni a szöveget, és ezzel együtt az olvasó vérkeringését, hogy ha 

felsorolásokat színesíted az írásodat. Ugyanis a felsorolások a reklámszövegek legolvasottabb 

részei. 

Azt sugallják, hogy itt fontos dolgokat írnak, amiket érdemes elolvasni. Ráadásul a rövidítés, 

az időspórolás ígéretét nyújtják az olvasó számára 

Tipp: ha a kínálatod előnyeit sorolod fel, akkor mindig használj számozást. Így többnek fogják 

érezni az emberek azokat az előnyöket. A számozás ugyanis az „Ilyen sok!?” érzetét kelti.  

 

6. Kiemelések 

 

A.) Tegyél a szövegedbe szövegdobozokat, háttérrel elkülönített részeket, táblázatokat. A 

különösen fontos, vagy érdekes részeket így jelenítsd meg.  

Ha hátteret használsz egy szöveg mögött, akkor javaslom, hogy halvány sárgát használj. Ez a 

szín, egyes felmérések szerint elősegíti az emlékezést. 

B.) Soha ne felejtsd el, hogy nem mindenki fogja végigolvasni a szövegedet. Gondolj azokra 

is, akiknek nincs idejük szóról szóra végig menni a mondandón. Formázd meg úgy a szöveget, 

hogy az úgynevezett szkenneléssel is jól ki lehessen szűrni belőle a lényeget.  

Tehát, ha végigfutsz a saját szövegeden, akkor azt ellenőrizd le, hogy jól érthető-e, így is 

látszik-e belőle a lényeg, hogy átmegy-e a legfőbb mondandód, és ha nem, akkor emeld ki 

belőle azokat a részeket, amik fontosak.  

Jelenítsd meg úgy a kulcsmondatokat, hogy azonnal szembetűnők legyenek. Erre kiválóan 

alkalmas a vastagon szedett, vagy aláhúzott, esetleg más színnel kiemelt szöveg. 
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Ezeken könnyebben megakad az olvasó szeme, és ha csak szkennel, azaz átfutja az üzenetet, 

akkor is ki tudja venni belőle a lényeget. 

Már eleve segítenek az alcímek, a rövid bekezdések, hogy az érdekes pontokat könnyebben 

felfedezze az olvasó, de az ügyes kiemelések még inkább növelik a hatást. Így nagyobb esélyt 

adsz az üzenetednek, hogy valóban célba érhessen. 

De akad még egy komoly segítséged… 

  

7. Az illusztráció 

 

Tegyél bele minél több illusztrációt. Tényleg gondolj azokra, akiknek nincsen idejük most 

végigolvasni a szövegedet, mert attól még ők potenciális vásárlók lehetnek, csak éppen 

rohannak.  

Ráadásul az illusztrációk jelentősen növelik a megértést, így segítik elkerülni a tétovázást, és 

a félreértéseket. 

Mivel illusztrálj? 

Folyamatábrák: Nagyszerű segítséget nyújtanak abban, hogy a bonyolultabb dolgokat 

érthetőbbé tegyed. De például használhatsz ilyen ábrát a rendelési folyamat bemutatására 

is, így átláthatóbbá válik, hogy mit is kell tennie a vevőjelöltnek. 

Táblázatok: Remek eszközök arra, hogy rend-szerezett formában mutasd be a kínálatodat. 

Használhatsz összehasonlító táblázatokat is, hogy még hatásosabban illusztráld a kínálatod 

előnyeit. 

Képek: Ez mindig kritikus elem. Sokan kérdezik tőlem, hogyan használják a képeket.  

A legfontosabb szabály talán ez: A kép soha ne legyen öncélú dizájn elem. Nem arra való, 

hogy díszítse a szövegedet, hanem arra, hogy elősegítse az eladást, vagy a megértést. 

Ha ilyen szemmel nézel a képekre, akkor már talán jobban megérted, hogyan is érdemes 

használnod a képeket. 

Fontos, hogy a képekre odafigyelj, mert ez az egyik legerőteljesebb dizájn elem, amit csak 

használhatsz. Vonzza a szemet, és minden esetben a képet nézik meg először az emberek. 
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+ tippek 

 

Feketén a hófehér 

Amire feltétlenül figyelj oda, mert gyakori hibának látom, az a negatív szedés, tehát a fekete 

alapon fehér betűk.  

Nagyon nehéz olvasni, és ha hosszú a szöveg, akkor azt valami iszonyatos erőfeszítés 

végigkövetni. Az embernek a szeme a végére már káprázni kezd.  

De ugyanez igaz bármilyen más sötét szín esetén is. Azaz, egy sötétkék alapon lévő fehér 

betűk is legalább ugyanannyira zavaróak. 

Kerüld a fekete alapon piros, kék alapon sárga, piros alapon sárga, és a hasonló 

összeállításokat is, mivel ezek vibráló hatásúak a halandó ember számára, és pokoli nehéz 

olvasni őket. 

Tehát csak rövid szakaszok legyenek azok, amik esetleg fekete alapon fehér betűket 

tartalmaznak. Persze, ha valaki rá van kényszerítve arra, hogy fekete alapon fehér betűket 

olvasson, és igencsak fontos számára a téma, akkor el fogja olvasni a szöveget, de hidd el, 

hogy akkor is súlyos százalékokat fogsz veszíteni az eredményekből.  

Pálinkás Robival volt erről egy kis vitánk, mert szerinte nincsen hatással a negatív szedés az 

eredményekre. Ezért a Szövegírás Mesterkurzuson elvégeztünk egy gyors felmérést – mivel a 

sales oldal szövege pont ilyen szedéssel készült. Kiderült, hogy szinte csak azok voltak ott, 

akik mindenképpen el akartak jönni, mert a többségük nem olvasta el a szöveget, mivel 

zavaró volt a számukra. 

Azért az megnyugtató, hogy így is teltház volt. Azaz, ennyi cégvezetőnek fontos a szövegírás. 

Néhány formai szabály, ömlesztve: 

• Ha az első bekezdést kiemelt, kivastagított, nagyobb betűvel kezded, akkor akár 10%-

kal is megnőhet a szöveg olvasottsága.  

• Ha nyomtatott reklámanyagról van szó, akkor használj talpas betűket. Könnyebb őket 

olvasni, vezetik a szemet. (Érdekes dolog, hogy a számítógép monitoron azokat a 

betűket könnyebb olvasni, amiknek nincsen talpuk...) 

• Nagyon figyelj oda, hogy hosszú szöveg-szakaszokon soha ne használj nyomtatott 

nagybetűket. Nagyon nehéz őket olvasni.  

• Szoktam látni gyakorta olyan értékesítési szövegeket, amelyeknél a szöveget középre 

rendezik. Nem jó. Egyszerűen elfárad az ember szeme, és az agya, mire végigolvassa. 
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• Nagyon fontos, hogy ha képet, illusztrációt használsz, akkor használj képaláírást. Írd 

alá egyetlen mondatban, vagy néhány szóval, hogy mi van a képen. Mit akarsz vele 

mondani. Egy képaláírás jelentős mértékben meg tudja növelni egy kép hatását.  

És ha, a szöveget így tördeled. Ha jól kiemelkedik a címsor. Ha rövid sorokba tördeled a 

szöveget, rövid bekezdésekkel osztod fel, az egységeket megtöröd alcímekkel, teszel bele fel-

sorolásokat, színessé teszed az egészet azzal, hogy szövegdobozokat, táblázatokat, hátérrel 

elkülönített részeket teszel bele. A kiemeléseket úgy oldod meg, hogy szkennelve is nagyon 

jól kiszűrhető legyen belőle a lényeg, akkor a reklámszöveged tökéletesen alkalmassá válik 

arra, hogy az üzenetedet átvigye. 
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Hogyan használd a dizájnt, hogy az 
előnyödre váljon? 

példatár 

Emlékeztetőül pár dolog...: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nézd csak meg ezt: 

 

Nem tudom, te hogy vagy vele, de ha én megnyitok egy 

weboldalt, és a sorok kifutnak teljesen a képernyő széléig, egy 

tömbbe szedték a szöveget, és nincs megformázva, akkor nem 

szívesen állok neki elolvasni. Egyszerűen megriaszt, hogy mennyi 

szövegmennyiség van ott előttem. A hosszú sorokat meg fárasztó 

követni a szememmel. Hidd el, nem véletlenül szedik 

többhasábosra a magazinokat sem. Ráadásul a rövid sorok 

lendületesebbé teszik a szöveget. És hidd el, hogy az emberek 

többsége ezzel ugyanígy van, hiszen egy rohanó világban élünk. 

Mindenki gyorsan akar információhoz jutni. Főként amióta az 

internet létezik, hiszen ott aztán tényleg vihar sebességgel lehet 

információt szerezni. Éppen ezért a szöveget úgy kell tördelned, 

hogy az minél könnyebben emészthető legyen. Bár nem hiszem, 

hogy ki lehet mondani erre egyetlen egyetemleges szabályt, 

mégis talán egy szöveget akkor a legkönnyebb olvasni, hogy ha 

nagyjából hatvan-hetven karakternél nem szélesebbek a sorok. A 

legtöbb ember az újságokon alakította ki az olvasási szokásait, és 

azok általában még ennél is szűkebb sorokat használnak. Hidd el, 

hogy minél szélesebb oszlopokba tördeled a szövegedet, annál 

kevesebb lesz az olvasód. A formázásnál arra figyelj oda, hogy a 

fontos részek jól elkülönüljenek a szövegtől. Sok olyan olvasód 

lesz, aki siet, és ha szövegből átfutva is ki lehet venni a lényeget.... 
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A rossz példák a dizájnra: 

Ilyet soha ne csinálj! Ilyet meg végképp ne!  

Ezek sem kevésbé rossz

Túl sok betűtípus, túl sok szín. A felmérések, és a tudósok szerint, 

az ember maximum 4-5 féle grafikai elemet tud fáradság, és 

erőlködés nélkül feldolgozni. 

Ez a 4 elem akkor inkább legyen a kép, a címsor, a szöveg, és a 

cég logója. 

Ne hidd azt, hogy egy rosszul összerakott dizájn nem rombolja az 

eredményeket.  

Figyeld csak meg, hogy egy, a háttérben elhelyezett ábra 

is mennyire képes rontani az olvashatóságot. Pedig 

eléggé népszerű megoldás a dizájnerek körében. Viszont 

az olvasóidat idegesíteni fogja. Csak ezt kell eldöntened, 

hogy melyik a fontosabb... 
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Pár jól formázott szöveg: 

Figyeld csak meg, hogyan követi ez a szöveg a dizájn szabályait... 
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Ennél a szövegnél szintén remekül láthatod, ahogy Bob Bly, az egyik remek amerikai 

szövegíró igyekezett a lehető legátláthatóbbá tenni a szöveget... 

Egy jó hirdetési forma, Vagy itt egy másik... 
amit mindig bevethetsz... 
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Egy egyszerű szöveges hirdetési forma... 
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A lényeg mindig az olvashatóságon van... 
 

 

 

 

Egy weboldal esetében is ugyanúgy igazak a szabályok... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A lényeg, hogy az előző leckét követve, Te is mindig figyelj oda rá, hogy ne csak a tartalom, 
de a forma is segítse az üzeneted átvitelét. 
 



KI AKAR MÉG TÖBB VEVŐT? 

 

 

www.szovegvaros.hu  54 Copyright © Odrovics János  

A szövegírás legfontosabb kellékei 

Van, aki elutazik otthonról egy nyugodt helyre. Van, akinek csak éjszaka megy. Van, aki 

reggel, torna, és zuhany után csinálja. Van, aki beül egy kávézóba. Van, aki a családot küldi el 

otthonról. De egy biztos: senki sem teszi be az irodában elvégzendő napi rutinja közé. Hogy 

miről van szó? 

Természetesen a szövegírásról. 

Azok a cégvezetők, akik tudják, hogy mennyire fontosak a szövegeik, és tudják azt is, hogy 

ezt a fajta alkotói munkát egyszerűen nem lehet zavaró környezetben végezni, nos, ők mind-

mind kialakítottak erre egy bevált szertartást, ellesve a nagy alkotók trükkjeit. Mert bizony 

még egyetlen nagy mű sem készült el egy telefoncsörgéstől, munkatársaktól hangos 

irodában. De nem ám! 

Engem például pokoli nehéz elérni – sokan panaszkodnak is rá – mert ha írok, akkor napokig 

se telefon, se mail, se internet, semmi, ami zavarhatna. Egyszerűen képtelenség úgy írni, 

hogy közben ezerfelé kell figyelni. De mi kell ahhoz, hogy a szövegírás a legkönnyebben 

menjen? 

 

A szövegírás kellékei 

 

Az első dolog, amit érdemes megtenned, hogy megfigyeled magadon mikor vagy a legjobb 

formában, mi kell ahhoz, hogy alkotóvá lényegülj át, mikor tudsz igazán teljesíteni. Ha ez 

megvan, akkor alakítsd ki a saját kis szertartásodat, amely szerint ezentúl a fontos szövegeid 

megírását végzed majd. 

Van, akinek ez úgy megy csak, hogy elutazik egy nyugodt helyre. Az első nap felében sétál, 

pihen, kikapcsol. Majd irány a net, hogy átállítsa az agyát egy másik dimenzióra, ahol a 

kreatív gondolatai születnek, és ahol előbújik belőle az író. Majd ismét pihen egy kicsit, de 

most már úgy, hogy közben hagyja az elméjét dolgozni. És végül leül írni. 

De van, akinek ez szinte percek alatt megy. Teljesen mindegy, hogy Te melyik csoporthoz 

tartozol, a lényeg, hogy rátalálj arra, hogy az alkotói éned milyen körülmények között tud a 

csúcson pörögni. Utána már az írás is menni fog. 

Hadd adjak ehhez pár jó tanácsot... 
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1. Legyen egy hely, ahol írsz. Sőt, két helyre is szükséged lehet.  

Az egyiken az írás gyakorlását végezd. Hiszen nem biztos, hogy feltétlenül el kell utaznod 

ahhoz, hogy tanulj. Viszont erre is okvetlenül szükséged lesz, ha ügyes szövegíró szeretnél 

lenni. 

Ellenben, ha fontos szöveget írsz – mondjuk, a következő kampányod anyagát – akkor 

valóban semmi zavaró tényező nem kerülhet a gépezetbe. 

A gyakorláshoz, de akár a bemelegítéshez is, legyenek minták a kezedben, amiket szó szerint 

le tudsz másolni, vagy elemezgetve azokat, hasonló szövegeket tudsz kreálni. 

2. Legyen egy forrásod, amiből ötleteket merítesz. Ezek lehetnek szakmai könyvek, 

regények, tanulmányok, statisztikai kimutatások, vagy éppen az internet. A lényeg, hogy 

beinduljon tőlük a fantáziád. 

Én például írás előtt gyakran olvasok bele olyan regényekbe, amelyeknek az írója ügyesen 

tartja fenn a figyelmet különböző technikákkal. Valamiért ez inspirál. 

3. Olvass sokat, és kutasd a hatásos írói esz-közöket - Ezek mindig jól jönnek, amikor a 

szövegedet tökéletesíted, hiszen ezek az elemek lesznek azok, amelyekkel végül 

letehetetlenné teszed az írásaidat. 

4. Gyűjtsd a sztorikat, amiktől ihletet kaphatsz – ezeket vidd mindig magaddal, mert soha 

sem tudhatod, mikor érnek kincset a számodra. És bizony, ha ezeket keresgélned kell, akkor 

könnyen kizökkenhetsz a lendületből. 

5. Keress párhuzamokat a kínálatod, és az élet egyéb területei között. Jegyzed fel őket, és 

gyűjtsed valami külön mappában. Egy jó hasonlat, egy párhuzam segít az olvasóidnak jobban 

megérteni a sales üzenetedet, vagy a hírleveled tanításait. 

6. Mindig készülj fel – legyenek listáid a piacod körében elterjedt szavakról, kifejezésekről, 

legyenek nálad a kutatásaid eredményei, a vevőid idézetei, az érveid listája. Minden, amire 

csak szükséged lehet. 

7. Aktív pihenésnek testmozgást iktass be. Kiválóan serkenti az vérkeringést, és szellemi-leg 

is felfrissít. De legyen nálad valami szórakoztató dolog is, ami segít kicsit kiszakadni, ha 

elfáradnál. 
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Utószó 
 

Nos, Kedves Cégvezető társam, bízom benne, hogy sok hasznos tudást sikerült begyűjtened 

ebből az anyagból, és el tudsz indulni majd az itt leírtak alapján a hatékonyabb, 

eredményesebb vevőszerzés útján. 

Talán már látod te is, hogy a szövegírás nem játék, és végképp nem kreatív feladat, hanem 

szigorú szabályrendszer – a kreativitás csak attól a ponttól válik érdekessé, amikor már az 

alapokat kisujjból képes vagy követni. 

Olvasd el többször is ezt az anyagot, és legyen mindig a közeledben, amikor írsz. Csak így 

leszel képes megtanulni ezt a fontos készséget. 

Mert egy percre se hidd azt, hogy a szövegírás valamiféle hókuszpókusz, amire semmi 

szükség nincs! Hidd el, amint megtapasztalod a KÜLÖNBSÉGET, ami egy unalmas, és egy 

hatásos szöveg között van, akkor soha többet nem akarsz majd mást tenni, mint 

kampányolni, meg hirdetni. 

Mert egy okos és vérbeli vállalkozó akkor elégedett, akkor boldog, amikor sok vevőt képes 

magához vonzani. 

Azonban, ahogy egy értékesítő sem lehet igazán eredményes akkor, ha néma, úgy egy 

marketing eszköz sem működik jól, ha „vacak” a szövege. 

A kommunikáció a legfőbb fegyverünk, amivel másokat magunk mellé tudunk állítani – és 

ezzel a ténnyel senki sem vitatkozhat! Senki! Éppen ezért, soha nem gondolhatod azt, hogy 

rossz szövegekkel is ugyanazt érheted el, mint ha kiváló lenne a marketingkommunikációd. 

Ez olyan paradoxon, amiről nem is értem, hogy miért létezik?! Márpedig létezik. Nézd csak 

meg a hazai vállalkozások 99%-át, hogyan néznek ki a szövegeik! 

Aztán nézz meg pár nyugati céget – meg fogsz lepődni azon, hogy mekkora a különbség. 

A nyugati cégek TUDJÁK, hogy jó szövegek nélkül semmit nem ér az összes törekvésük, míg 

idehaza még mindig azt hiszi a legtöbb cégvezető, hogy a marketingkommunikációjukba nem 

kell, és nem is szabad időt, energiát fektetniük, hiszen az úgysem működik. 

Hát nem is működik! Ahogy egy távirányítós autó sem működik – ha nincs benne elem. De 

van…! 
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És még valami: a hatékony szöveg semmivel sem drágább, mint a rossz szöveg! SŐT! Számold 

csak ki, mibe kerül egy rosszul megírt weboldal, hirdetés, szórólap! Ha nem hoz vevőt vagy 

érdeklődőt, akkor pokoli drága. Nem igaz? 

És ha ugyanezek az eszközök elkezdik termelni a pénzt? Vajon ebbe tényleg nem szabad 

befektetni? 

Íme pár példa, amikor minden megváltozik: 

"Szenvedélyesen gyűjtök mindent, ami az üzletben előre visz, ezért évek óta 

alkalmazom a Jánostól szerzett óriási tudás picike részleteit. Sosem csalódom, mindig 

igényes, logikus, könnyen alkalmazható, izgalmas anyagot kapok. 

Büszkeséggel tölt el, hogy az új weboldalamon mindössze néhány hónap alatt, közel 

10%-ra sikerült növelni a vásárlási konverziót. Mégis a legnagyobb öröm számomra, 

hogy a kedves Vásárlóimat meg is tudom tartani, újra és újra visszatérnek. Ezt 

különösen köszönöm, ugyanis ez a valódi érték mérője a munkánknak! " 

Balogh Eszter 

(Bük, Vas megye) 

http://hummelgel.info 

"...többszörösére nőtt azon beérkezett levelek száma, akik megmozdultak mondjuk egy 

közvéleménykutatásomra, vagy egyéb más felhívásra!" 

    Amikor az érzelmek konkrét megnevezéséről írtál, és a gyakorlatban is elkezdtem ezt 

alkalmazni, akkor többszörösére nőtt azon beérkezett levelek száma, akik 

megmozdultak mondjuk egy közvélemény-kutatásomra, vagy egyéb más felhívásra! 

Köszi szépen, hasznos volt nagyon!" 

A Kolostor Őre 

www.meditacionk.blogspot..com 

Egy éve használjuk Szövegváros anyagait ismereteink bővítésére. Egyértelmű és 

mérhető eredményeink mutatják mennyire hasznos tudást szereztünk. 

Az látogatóink oldalon töltött ideje megduplázódott és konverzió is folyamatos 

emelkedést mutat. 

Cserháti Gabi 

www.olomkristaly.com 
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És az egyik kedvencem (sajnos a termék, amiről ír a vevőm, már nem kapható)… 

Lehet, hogy nem tudom idő hiánya miatt teljes részletességgel leírni a sikereimet (amit 

neked köszönhetek!). 

A lényeg az, hogy lépésről lépésre, ahogy hallgattam a CD-ket, ütemtervet készítettem, 

és ennek megfelelően haladtam. Most ott tartok, hogy folyamatosan jönnek az új 

páciensek, pedig ez egy holt időszak szokott lenni. 

Az eredmények láttán, új gépek vásárlását tervezzük, ill. a régiek kicserélését. A festés, 

mázolás, ami eddig anyagilag egy elérhetetlen dolognak tűnt, a jövő héten kezdődik. Az 

előjegyzési naplónk aug. hónapra, tehát, a szabadság utáni időszakra is tele van. 

Most elmegyünk szabadságra (öt éve nem voltunk!) azután, készítem a további 

terveket. 

Neked is jó pihenést kívánok, szeretettel:  

Ágnes 

www.naturport.eu 

Talán neked is megéri odafigyelni, milyen minőségű szövegeket adsz ki a kezedből. Nem 

igaz? 

Köszönöm, hogy velem tartottál! 

Sikeres szövegírást! 

Üdvözlettel, 

Odrovics János 

Tipp: ha szeretnél még többet tanulni a szövegírásról, látogass el Szövegvárosba, és töltsd le 

az ingyenes Vevőgyűjtő Szövegírás csomagot Te is>> 
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