4 žingsnių stipraus pasiūlymo
algoritmas (2-oji versija)
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A.I.D.A. algoritmas
A: Attention (Pritraukti auditorijos dėmesį)
I: Interest (Pagilinti skaitytojų susidomėjimą)
D: Desire (Padidinti skaitytojų troškimą)
A: Action (Motyvuoti skaitytojus veikti)
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Kursime pasiūlymą sporto klubo treniruočių ir savigynos
kursų pasiūlymą, skirtą vyrams
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A: Attention (Pritraukti dėmesį)
Bendraujant su žmonėmis įvairiomis reklamos priemonėmis, pirmos trys
sekundės yra mirtinai svarbios.
Be žmonių dėmesio jūs labai sunkiai galėsite juos įtikinti bet kam. Ir jūs
galite pritraukti dėmesį daugybe būdų - geriausias - nustebinti juos ar
pateikti problemą aktualizuojantį klausimą antraštėje.
Antraštės tikslas - pritraukti jūsų potencialių klientų dėmesį.
Ši antraštė turi įvesti skaitytoją į tolesnę eigą t.y. būti susijusi su turiniu,
tuo ką vėliau pateiksite.
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Sprendimas sporto klubui
Standartinis variantas: Sporto klubas “Pavadinimas” - gera vieta sportui
Mūsų tikslas - paspausti jautrų vyrams mygtuką: kaip apsiginti nuo
užpuoliko gatvėje, patikti moteriai.
Antraštės variantai pagal A.I.D.A.:
Skirta TIK VYRAMS: Tik protu visų problemų neišspręsite!
Skirta TIK VYRAMS: Ar lengvai pakeliate savo moterį?
Skirta TIK VYRAMS: Gerai, kad nemėgstate veltis į muštynes. Bet kaip
tai paaiškinsite tiems, kurie mėgsta?
Skirta TIK VYRAMS: Kiek laiko sau meluosime, kad alaus pilvas gražu?
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I: Interest (Pagilinti susidomėjimą)
Užduotis šiame žingsnyje - išlaikyti ir sudominti žmogų turiniu, kad jis
skaitytų toliau.
Pagrindinis tikslas - saugokitės nuobodulio efekto.
Žmonės, kaip jau minėjau, neperka produktų, o perka kažkokios
problemos sprendimą arba malonumą (pasekmes).
Jūs turite padidinti skaitytojo vaizduotę.
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Sprendimas sporto klubui
Skirta TIK VYRAMS: Tik protu visų problemų neišspręsite!
Puiku, kad dauguma vyrų gali pasigirti aukštu intelektu ir
gerais rezultatais darbe.
Bet naktį gatvėje sutiktam banditui Seriožai tai nepadarys
didelio įspūdžio, o loginiai argumentai kodėl nesimušti sukels
tik juoką.
Ką daryti?
Duoti banditui Seriožai pamoką ir gerai išaiškinti kodėl su
Jumis negalima juokauti.
Sporto klube “Pavadinimas” Jūs ne tik gausite visapusiškas
jėgos ir gatvių kovos treniruotes, tačiau ir sutvirtinsite
pasitikėjimą savo jėgomis.
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D: Desire (Padidinti troškimą)
Nuo sudominimo iki troškimo perėjimas turi būti itin nuoseklus.
Pirmu atveju, jūs sudominate, atskleisdami problemą ir patvirtindami, kad
šią žmonių problemą jūs suprantate ir tuomet parodote, kad turite kaip tik
tokį produktą, kuris šią problemą išsprendžia.
Prisiminkite kaip dirba pirkėjo protas. Štai tuomet kai sužadinamas
troškimas, jis tampa atviresniu jūsų pasiūlymui. Tai yra geriausias metas
juos užkabinti savo pasiūlymu.
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Sprendimas sporto klubui
Sporto klube “Pavadinimas”:
Skirta TIK VYRAMS: Tik protu visų problemų
neišspręsite!
Puiku, kad dauguma vyrų gali pasigirti aukštu intelektu
ir gerais rezultatais darbe.
Bet naktį gatvėje sutiktam banditui Sergėjui tai
nepadarys didelio įspūdžio, o loginiai argumentai kodėl
nesimušti sukels tik juoką.
Ką daryti?
Duoti banditui Sergėjui pamoką ir gerai išaiškinti kodėl
su Jumis negalima juokauti.
Sporto klube “Pavadinimas” Jūs ne tik gausite
visapusiškas jėgos ir gatvių kovos treniruotes, tačiau ir
sutvirtinsite pasitikėjimą savo jėgomis.

- Jūs sustiprinsite savo kūną ir fizinę ištvermę.
- Nuo šiol visada jausite jėgą ir didžiulį energijos
antplūdį.
- Mokėsite apsiginti kovoje vienas prieš vieną ir
pasitikėsite savimi įvairiose gyvenimo situacijose.
Dėmesio: jeigu praėjus šią programą nejausite aiškių
pokyčių, mes padovanosime Jums klubo narystę dar
vienam mėnesiui.
Labai svarbu!
Renkame pirmąją sportininkų grupę - liko tik 17 laisvų
vietų.
Registruotis galite iki x d. Nes nuo y d. pradėsime
treniruotes!
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A: Action (Motyvuoti veiksmams)
Faktas vienas - žmonės yra tingūs. Jeigu jūs norite, kad jie imtųsi
veiksmų, ištrauktų piniginę iš kišenės ir perduotų pinigus jums, jums ne tik
reikia išsamiai paaiškinti ką jiems reikia daryti, bet taip pat jums reikia
paaiškinti kodėl jie turi tai padaryti dabar.
Prisiminkite, kuo daugiau bus užsakymo priėmimo variantų - telefonu, el.
paštu, interneto užsakymo forma - tuo klientui bus paprasčiau iš jūsų
nusipirkti.
Bonusas, speciali dovana: “Jeigu užsakysite šiandien (iki x dienos), jūs taip pat gausite..”
Nuolaida: “Užsakykite iki x dienos ir gaukite y proc. nuolaidą..”
Motyvacija: “Kai tik užsakysite šią prekę, iš karto pastebėsite pagerėjimą, patogumą ir kitą naudą..”
Komplimento integravimas: “Modernūs verslininkai šį produktą laiko raktu į sėkmę..”
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Sprendimas sporto klubui
Registruokitės šiandien ir DOVANŲ gaukite papildomą kikbokso
treniruotę su sertifikuotu treneriu Vardeniu Pavardeniu.
Registruokitės Jums patogiu būdu:
I. Paimkite telefoną ir surinkite numerį 8-5 2020202 ir mes per porą
minučių Jus užregistruosime.
II. Užsiregistruoti galite užpildžius šią formą ir paspaudus mygtuką
registruotis:
www.forma.....
III. Arba parašykite mums el. laišką, nurodydami vardą, pavardę,
telefono numerį ir su Jumis susisieks mūsų administratorė.
P.S. Registruodamiesi Jūs pasižadate, kad gatvių kovos elementus ir
jėgą naudosite tik norėdamas apsiginti ar apginti kitus.
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Išvados
Dėmesio pritraukimas: jūs privalote pritraukti skaitytojų dėmesį, kad jie
sustotų ir sutelktų dėmesį į jūsų žinutę.
Susidomėjimo gilinimas: duokite žmonėms pakankamai informacijos,
kad jie dar labiau susidomėtų tuo, ką jiems gali padaryti jūsų produktas ar
paslaugos.
Troškimo didinimas: pateikite tokį pasiūlymą, kurio jie negalėtų
atsisakyti ir parodykite jiems, kodėl verta dirbti su jumis.
Motyvavimas veiksmui: priverskite žmones imtis veiksmų iš karto.
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Išpardavimai, deficitiniai pasiūlymai:
išbandytos technikos marketingui.
14

