
 

 

OFERTA NIE DO ODRZUCENIA 
– DZIEŃ 1 cz.2 

 
 
To rozgrzewka za nami J J J 
 
Obiecałam, że stworzymy szablon to stworzymy J 
Co się na ten szablon oferty składa: 
 

1. Intrygujący, przyciągający, świetny nagłówek. 
2. Oferta, czyli co chcesz klientowi pokazać, sprzedać, 

zaoferować. 
3. Dowody, że to mu pomoże. Dowody skuteczności. 

Dowody, że inni są zadowoleni J 
4. Podkręcacze, dopełniacze, środki „dopingujące”. 

 
 

NAGŁOWEK 
 

Nie będziemy jeszcze projektować strony, czcionki, 
tworzyć grafik. Skupiamy się na tekście. 
Ja nazywam to obnażeniem problemu. 
Masz obnażyć problem. Otworzyć serce, umysł klienta. 
Powiedzieć mu w twarz J, powiedzie prawdę w oczy. 
Niektórzy nawet po samym nagłówku mówią kupuje J 
Czyli: 
- ma być przyciągający, 



 

 

- ma obnażać problem, 
- ma w ułamku sekundy spowodować „chcę więcej”  
- ma spowodować, że klient się zatrzyma i zapozna z 
ofertą J 
Co sprawia, że nagłówek jest przyciągający?  
John Caples wykazuje, że istnieją 4 cechy, które 
powinien posiadać dobry nagłówek: 

1. Informuje… np.: „Od poniedziałku w naszym 
centrum Handlowym wszystkie ceny 50% Off” 

2. wykorzystuje element ciekawości … o zaciekawiło 
mnie to… 

3. sugeruje, że coś jest łatwe i przyjemne i proste do 
osiągnięcia (to ludzkie potrzeby nie napracować się 
i mieć (ego) 

4. oferuje coś czego pragnie odbiorca (odwołuje się 
do osoby odbiorcy, jego pragnień, potrzeb) 
(najsilniejszy) 

Wszystkie te elementy musza posiadać jeszcze jedną 
cechę! Muszą być wiarygodne. Nie możesz obiecywać 
cudów chociaż wiele osób tych cudów oczekuje. 
Oczekiwanie a wiara to dwie różne rzeczy. Np. schudnij 
5 kg w 5 dni J 
 

Techniki 
Technik na przyciągnięcie uwagi jest mnóstwo, a ja 
podpowiem ci kilka: 
 



 

 

1. Imię klienta. Dzisiaj programy do mailingu mają już 
te umiejętność nazywania odbiorcy po imieniu, 
jeśli ustawisz taka opcję. Dla każdego jego imię jest 
ważne. Jeśli zawołasz w tłumie Lucyna, to poza 
innymi, którzy zareagują na dźwięk obejrzy się 
każda Lucyna J  

2. Możesz zwrócić się do osób o określonych 
zainteresowaniach, czy też zawodach. Np. Kurs dla 
księgowych z Warszawy.  Tu jeszcze bardziej 
zawęziłam, dodałam lokalizację. 

3. Opis. Np.: 125 naszych klientek powróciło po zakup 
tego specyfiku, który sprawił, że żadna z nich nie 
ma już zmarszczek. Wszystko jasne jak na dłoni J 
Wiadomo dla kogo i czego dotyczy.  

4. Rozwiązanie problemu. Np. Jak skutecznie i na 
zawsze pozbyć się włosów na brodzie? Myślisz, że 
są takie kobiety, które każdego dnia zasiadają rano 
z pęsetą przed lustrem powiększającym i usiłuje 
ukryć problem? 

5. Coś co zaspokoi brak. Nie ma, cierpi, będzie mieć. 
Np. jak to zmieniło kogoś w…. 
Jak coś uratowało tysiące istnień…. 

6. Coś co da mu lepszy wynik niż ten, który posiada. 
- lepsze, czyli 
Szybsze (jak szybko i bez wysiłku schudnąć? 
Tańsze 
Mocniejsze 
Dłuższe  



 

 

7. Zabierasz problem. Np. Kto chce pozbyć się 
nadmiaru…. 

8. Podpis pod zdjęciem przyciągającym uwagę (co 
chcieliby zobaczyć klienci?) 

9. Intrygujący szczegół: Ten jeden malutki krok 
spowodował zmiany…. 

 
Dobrym rozwiązaniem będzie MIX. 
 
Teraz nie pozostaje Ci nic innego jak stworzyć całe 
mnóstwo nagłówków. 
 
Ćwiczenie - zrób je teraz. 
Do każdej techniki napisz co najmniej 3 pomysły. 
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