
 

 

 فروش بیشتری داشته باشیم« عبارت های قدرتمند»با بکار بردن 

دس دًیای اهشٍص، تشای فشٍؽ تیـتش، تاثیش تیـتش، جلة تَجِ ٍ جزب هـتشی یا حتی تاصدیذ کٌٌذُ تِ یک ػایت ایٌتشًتی، اػتتاادُ  

 اص کلیـِ ّای تثلیغاتی قذیوی ساُ گـا ًیؼت. تایذ فکش کشد، تصَیش جذیذی خلق کشد ٍ دس ّوِ حال خالقیت داؿت. 

یذی ٍ خذهاتی داخل ٍ یا خاسج اص کـَس سا کِ تشسػی کٌین هتَجِ هتی ؿتَین هًْتایی    هَفق تشیي ٍ قذستوٌذ تشیي ؿشکت ّای تَل

« تیـتش تِ فکش هـتتشی »ٍ ؿایذ دس یک کالم « تیـتش تخیل کشدُ اًذ»، «تیـتش فکش کشدُ اًذ»گَی ٍ هیذاى سا اص سقثا ستَدُ اًذ کِ 

اػت کِ پَل داس تشیي افشاد ٍ ؿتشکت ّتا دس ػشتاػتش جْتاى،     ًکتِ جالة دیگش ایي «. تِ فکش پَل دسهٍسدى ّای تیـتش»تَدُ اًذ تا 

کوتی  « هسصٍّایـتاى »ٍ « سٍیتا ّتا  »سا دًثال کشدُ اًذ. ؿایذ هًْا ّتن دس دًثتال کتشدى    « هسصٍی ّا ٍ افکاس تضسگی»هًْایی تَدًذ کِ 

ّتا،   اػت کِ اکثتش هتا اًؼتاى    سا تشداؿتِ اًذ. هًچِ هؼلن اػت ایي« گام ّا»اٍلیي « احؼاع»احؼاػی تصوین گشفتِ اًذ ٍ اص سٍی 

اػت. « احؼاػاتواى»علیشغن هًچِ ًـاى هی دّین، تیـتش اص ایٌکِ تخَاّین عقالیی ٍ عاقالًِ تصوین تگیشین، تصویواتواى تش اػاع 

خَب ٍ عالی، اص هـاّذُ یا تجشتِ چیضی، ها سا تش هى هی داسد کِ تاس دیگش تتِ دًثتال هى چیتضی تتشٍین کتِ      « احؼاع»داؿتي یک 

 –« ّتا  هتاسک »صدُ هی ؿَین ٍ تِ دًثال ّواى « هاسک»شایواى تِ ًحَی ؿگات اًگیض لزت تخؾ تَدُ اػت. تشای ّویي اػت کِ ت

 هی سٍین کِ اػتاادُ اص هًْا دس گزؿتِ احؼاع لزت خَتی تشایواى داؿتِ اًذ. –یا عالهت ّای تجاسی هَفقی 

اًذ، تصَیش هَفقی اص هى سٍیا دس رّي ػاختِ اًذ ٍ چٌاى غشق ٍ ٍالِ ٍ  سٍیای هَفقی دس رّي داؿتِ« تیل گیتغ»افشاد هَفقی چَى 

کشدُ اًذ ٍ دیذُ این کِ دس دػتیاتی تِ هى ٍ سػیذى تِ هى چگًَِ « سٍیا»ؿیذای هى سٍیای صیثا ؿذُ اًذ کِ صًذگی ؿاى سا ٍقف هى 

لزت اص هـاّذُ یا لوغ هى تصاٍیش هحـش اػت تصاٍیش تضسگی دس رٌّواى ایجاد هی کٌٌذ ٍ حغ « سٍیا ّای تضسگ»هَفق ؿذُ اًذ. 

ایي تَد کِ دس ّتش خاًتِ ای یتک کتاهریَتش ؿخصتی      « تیل گیتغ»کِ ها سا تشای سػیذى تِ هًْا تـَیق ٍ تشغیة هی کٌٌذ. سٍیای 

(Personal Computer       ٍجَد داؿتِ تاؿذ، اٍ هی داًؼت کِ ًشم افضاس ّتا ٍ تشًاهتِ ّتای کتاهریَتشی قادسًتذ صًتذگی اًؼتاى )  سا

تِ خاًِ ّا ساُ یاتٌذ ٍ تشای تْتتش ؿتذى صًتذگی هتَسد      –هثل دیگش لَاصم خاًگی  –هتحَل ػاصًذ تٌاتش ایي چِ تْتش کِ کاهریَتش ّا 

ًثتَد، ختَدؽ دس   « ثشٍتوٌتذ ؿتذى  »تِ فکش پَل دسهٍسدى ٍ یا تِ عثاستی « تیل گیتغ»ّای قشى حاضش قشاس گیشًذ.  اػتاادُ اًؼاى

اها تا سٍیتای تضسگتی کتِ    « ّاسم ًثاؿن.اّاسم تَد، دلن هی خَاػت کاسی کٌن کِ دیگش ًگشاى ًاًگشاًی هي ً توام»جایی گاتِ تَد کِ 

 «اًؼاًْای دیگشی ّن هی تَاًؼتٌذ اص هضایای هى تْشُ هٌذ ؿًَذ.»دس ػش داؿت، پیؾ تِ ػَی اّذافی گام تشداؿت کِ 

سا تیافشیٌٌتذ. دس اػتتشاتظی ّتای تَلیتذ ٍ ًیتض تاصاسیتاتی، تایؼتتی         «قذستوٌذ تشیي عثاست ّتا »هی تَاًٌذ « قذستوٌذ تشیي ٍاطُ ّا»

، «قذستوٌتذتشیي عثتاست ّتا   »سا خلتق کتشد ٍ تتا اػتتاادُ اص     « قذستوٌذ تشیي ٍ هَثشتشیي تصتاٍیش »، «قذستوٌذتشیي ههال ٍ هسصٍّا»

احؼاػتات  »ّؼتتٌذ کتِ هتی تَاًٌتذ      عثاست ّایی« عثاست ّای قذستوٌذ»هـتشیاى تالقَُ یا تالاعل سا ّذف قشاس داد. « احؼاػات»

ػَق دٌّذ. تا ایي ؿیَُ هتی تتَاى   « اتخار تصویوی احؼاػی»سا تحشیک کٌٌذ ٍ هًْا سا تِ ػوت ٍ ػَی « هـتشی یا هخاطة ؿوا

 سا دس تاصاس )ّش تاصاسی کِ هَسد تَجِ ٍ هَسد ًظش ها اػت( جا اًذاخت.« هحصَل»سا تاال تشد ٍ « فشٍؽ»

چشا کتِ تتِ هى هحصتَل ٍ یتا ختذهات       –ش هشدم )کِ تِ ًَعی ّوِ، هـتشی هحصَل یا خذهاتی ّؼتٌذ ّواًطَس کِ گاتِ ؿذ، اکث

ًیاصهٌذًذ( تصوین ّایی احؼاػی هی گیشًذ. پیؾ دٍػتاى ٍ هؿٌایاى، گاّی چٌیي اظْاس هی کٌٌذ کِ تصوین ؿاى تش اػتاع یتک   

ّتا،  «تصتوین »ها ّوِ هی داًین کِ دسصتذ تؼتیاس تتاالیی اص    ػشی هـاّذات، تجاسب ٍ یا دالیل کاهالً هٌطقی ٍ عقالیی تَدُ اػت، ا

 تاؿذ.« اػتاادُ اص خذهاتی»یا « خشیذ»اػت، خصَصاً تصوین ّایی کِ دس ساتطِ تا « احؼاػی»



 

 

یتک خاًتِ   »صًتذگی ختَتی داؿتتِ تاؿتیذ.      –یا حتی تشافیک ػایتتاى  –« فشٍؽ»هی داًن کِ ّوِ ؿوا دٍػت داسیذ تا تاال تشدى 

ِ »ساحت تش ٍ تضسگ تش، یک اتَهثیل ؿیک تش، هی داًن کِ هی خَاّیذ تشای ّوؼشتاى تْتشیي ّذایا سا تگیشیذ ٍ ٍقتی کتِ   سا « ّذیت

ؿایذ حتی ػش اص پا ًوی ؿٌاػیذ ٍ  –تِ اٍ هی دّیذ، هی خَاّیذ هى لثخٌذ سضایت سا تش سٍی چْشُ اؽ تثیٌیذ ٍ تا دیذى هى چْشُ 

سا تِ دػت ّوؼشتاى هی دّیذ، ؿَس ٍ ؿَق عجیثی داسیذ، دس پَػت خَد ًوی گٌجیتذ،  « ّذیِ»توام ساُ سا دٍیذُ تاؿیذ. ٍقتی کِ 

یتاد ایتي هقالتِ     –دس ّواى لحظِ  –قلثتاى لحظِ ای هسام ٍ قشاس ًذاسد، کن هاًذُ اػت کِ اؿک ؿَق اص چـن ّایتاى جاسی ؿَیذ، 

عثاست ّتای قذستوٌتذ، حتال    »ا ٍقتی کِ ػش کاس، دس دفتش یا ؿشکتتاى تَدیذ خَاًذیذ، پیؾ خَد هی گَییذ: ؿوا هى س هی افتیذ کِ

عضیضم، جذاً دٍػتت »تِ ّوؼشتاى هی گَییذ: « …تایؼتی تشای ایجاد یا حاظ ایي استثاط صویواًِ تِ دًثال عثاستی قذستوٌذ تاؿن 

هـتشی ّایتاى تگَییذ، چشا کِ هوکي اػت تاعث هـکل ؿَد. تٌاتش ایي عثاست ّتای  ًوی تَاًیذ تِ »اها ایي جولِ کَتاُ سا  –« داسم!

 دیگشی تِ کاس هی تشیذ، قذستوٌذ تشیي هًْا، هَثشتشیي هًْا اػت.

سا تؼاصیذ، هًگاُ هَفقیتت ؿتوا، چتِ تتش سٍی     « قذستوٌذ تشیي عثاست ّا»هي هی تَاًن تٌْا ظشف یک ػاعت تِ ؿوا کوک کٌن کِ 

کؼتة  » …تیـتتش  « فتشٍؽ »اسج اص هى، تضویي ؿذُ اػت. خیلی ػادُ، خیلی هػاى ٍ خیلتی کتن ّضیٌتِ. تتشای     ایٌتشًت ٍ چِ خ

 پغ اص هى یک ػاعت ٍقتی کِ گزاؿتِ ایذ ٍ ؿیَُ جذیذی سا ههَختیذ، یاد لثخٌتذ ؿتیشیي ّوؼتش یتا دٍػتتاى       …تیـتش « دسههذ

ٍ صیثا، دس خاًِ، دفتش کاس یا اتَهثیل ؿوا، هکاى هْن ًیؼتت، ؿتوا   سا تِ اٍ دادُ ایذ. صذای یک هَػیقی هالین « ّذیِ»هی افتیذ کِ 

 داؿتِ ایذ.« احؼاػی لزت تخؾ»

 تاتاى خَاجِ ًصیشی
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