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ĐÔI DÒNG GIỚI THIỆU 

 

Những nhà văn tài năng luôn hiểu rất rõ những bí quyết sử dụng ngôn từ có 

sức thuyết phục mạnh mẽ khi đặt tiêu đề cho bài viết. Bí mật ở đây là gì? Đó 

chính là cách sử dụng ngôn ngữ để khơi dậy động lực trong khách hàng. Bạn 

cần biết cách làm thế nào để truyền cảm hứng cho mọi người. 

Tiêu đề của bạn cần tạo sự chú ý đến người đọc và kích hoạt sự tò mò của họ 

ngay lập tức. Nếu không cho khán giả của bạn một lý do mạnh mẽ để tiếp tục 

đọc, họ sẽ nhanh chóng chuyển sang cái khác. 

Quyển Ebook “Bí Quyết Tạo Tiêu Đề Thư Hấp Dẫn” sẽ giúp bạn hiểu thêm một 

số yếu tố tạo nên tiêu đề thư có tính thuyết phục và thu hút cao. Đồng thời, E-

book giới thiệu các bước mang lại thành công khi thực hiện chiến dịch email 

marketing 
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1 Bí quyết để viết tiêu đề có sức thuyết phục mạnh mẽ 

- Những nhà văn tài năng luôn hiểu rất rõ những bí quyết sử dụng ngôn từ 

có sức thuyết phục mạnh mẽ khi đặt  tiêu đề cho bài viết. Bí mật ở đây là 

gì? Đó chính là động lực. Bạn cần biết cách làm thế nào để truyền cảm 

hứng cho mọi người. 

- Nhà tâm lý học Abraham Maslow phân tích rằng hành vi con người luôn 

luôn là kết quả của một hoặc nhiều nhu cầu trong tháp 5 nhu cầu. Dưới 

đây là những liệt kê về tháp nhu cầu của Maslow  

 

 Nhu cầu sinh lý (Physiology) – nhu cầu ăn, uống, ngủ, nơi ở, quần 

áo và tình dục. 

 Nhu cầu  an toàn (Safety) - cảm giác yên tâm không phải lo sợ với 

những nguy hiểm cận kề. 

  Nhu cầu tình cảm và thuộc về (Belongingness and love) - muốn 

được thuộc về một nhóm, nhu cầu cần được yêu thương, chăm sóc, 

muốn có gia đình, bạn bè tin cậy. 

 Nhu cầu được tôn trọng (Esteem) – nhu cầu  được thăng tiến, 

được công nhận và phát triển năng lực bản thân.  

 Nhu cầu thể hiện bản thân (Self-actualization) - biết chính xác 

bạn là ai, bạn đang đi đâu và bạn muốn hoàn thiện những gì. Một 

trạng thái của sự thành đạt. 
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- Con người luôn được thôi thúc bởi mong muốn đáp ứng những nhu cầu 

của họ. Vì vậy, bí quyết để viết tiêu đề mạnh mẽ là thông qua bài viết, 

bạn có thể giải quyết ít nhất một trong những nhu cầu này. Một tiêu đề 

hấp dẫn tác động rất lớn đến độc giả. Dưới đây là danh sách các từ có 

liên quan đến một trong 5 nhu cầu cơ bản, do đó chúng là những từ ngữ 

rất mạnh mẽ. 

 

Khám phá 

Dễ dàng 

Bảo đảm 

Sức khỏe 

Tình yêu  

Tiền 

Mới lạ  

Đã kiểm chứng 

Kết quả 

An toàn  

Lưu  

Bạn  

 

Hãy nhớ rằng bạn chỉ có một vài giây để gây sự chú ý với bạn đọc, vì vậy 
những tiêu đề đầu tiên của bạn sẽ thuyết phục và tiếp cận nhanh chóng  
nhất. 
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2 Chứng minh đó là chiến lược hiệu quả 

- Tiêu đề của bạn ngay lập tức tạo sự chú ý đến người đọc và kích hoạt sự 

tò mò của họ muốn tìm hiểu thêm. Nếu không cho khán giả của bạn một lý 

do mạnh mẽ để tiếp tục đọc, họ sẽ nhanh chóng chuyển sang cái khác. Các 

chiến lược sau đây là cực kỳ hiệu quả để viết tiêu đề có sức thuyết phục. 

 Nhắm trực tiếp vào thị trường mục tiêu 

 “Tất cả các chủ kinh doanh vừa và nhỏ!” 

 “Cho những người tìm kiếm giải pháp cho web...” 

 Nhấn mạnh tính cạnh tranh 

 “Đối thủ cạnh tranh có thể lấy khách hàng của bạn “ 

 “Hãy chấm dứt việc để đối thủ cạnh tranh lấy đi khách hàng của 

bạn” 

 Sử dụng việc báo giá như một phần của việc chứng thực  

 “Tôi có 10 khách hàng mới sau khi website của tôi được đăng lên! 

 “Kiếm $100,000 như thế!”  

 Cung cấp dịch vụ khuyến mãi đến khách hàng  

 “Phân tích website miễn phí” 

 “Win a $1,000 Coupon for Fabulous Web Services” 

 Cung cấp một giải pháp"Làm thế nào ?” 

 “Làm thế nào để khách truy cập trở thành khách hàng” 

 “Làm thế nào để nhanh chóng tăng doanh thu bán hàng của bạn 

bằng cách sử dụng phương pháp này” 
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 Đặt một câu hỏi  

 “Ban có muốn doanh thu của bạn bắt đầu tăng từ hôm nay?” 

 “Bạn đã sẵn sàng cho bước thành công cho công việc của mình 

chưa?” 

 Cung cấp các lý do  

 “10 Lý do tại sao bạn cần cung cấp giải pháp cho website của bạn” 

 “20 Lý do tại sao khách hàng của bạn là đối thủ cạnh tranh của 

bạn” 

 Cung cấp chuyên gia tư vấn  

 “Chuyên gia Internet Marketing (chèn tên) khuyến cáo…” 

 “Mọi thứ bạn cần biết về Online” 

 Khơi dậy kết quả nếu khách hàng không sử dụng dịch vụ của bạn 

 “Bạn sẽ làm gì nếu doanh nghiệp của bạn mất thị phần do….?” 

 “Bạn có thể mất khách hàng trung thành nếu ...” 

 Cung cấp các bước mang lại lợi ích cho khách hàng 

 “3 bước dễ dàng để thay đổi khách hàng” 

 “Các bước để tạo ra lòng trung thành khách hàng” 

 Giáo dục người đọc  

 “Làm thế nào để thúc đẩy doanh nghiệp của bạn ” 

 “Tìm hiểu những gì mới trong internet marketing” 

 Kích thích sự hiếu kỳ  

 “Bạn có biêt website của bạn có thể đẩy lùi khách hàng tìm hiểu ” 

 “Bạn có biết tại sao khách hàng của bạn từ bỏ giỏ hàng của họ? 
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 Tăng cảm giác bí mật  

 “Khám phá các bí mật …” 

 “Tìm hiểu xem có ai khác biết về nó…” 

 Kết nối tình cảm với khách hàng 

 “Bệnh và sự mệt mõi ảnh hương đến việ mua hàng của khách 

hàng?” 

 “Doanh nghiêp thất vọng vơi nhà nước” 

 Phóng đại (nhưng chỉ khi bạn có thể xác định được nó) 

 “Những điều tốt nhất bạn có thể làm cho Website của bạn...” 

 “Cách mạng về giải pháp để thay đổi website của bạn mãi mãi”. 

 Ra lệnh  

 “Ngưng việc ném tiền quảng cáo của bạn vào thùng rác” 

 “Làm cho năm của là năm thành công nhất” 

- Trong khi sử dụng các chiến lược trên, đừng quên kết hợp những lời 

khuyên rằng sẽ thu hút sự chú ý lớn và kéo khách hàng tiềm năng của bạn 

đến tìm hiểu thêm. Trong phần sau đây, bạn sẽ tìm thấy những từ  ảnh 

hưởng đén việc sử dụng từ ngữ cho tiêu đề của bạn thêm mạnh mẽ. 
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3 Kiểm tra danh sách Email Marketing 

Hiểu được những mục tiêu mà mình muốn đạt được qua việc gửi email.  

 Thông điệp email thể hiện một trong số những mục tiêu dưới đây chưa? 

Cung cấp thông tin - “Sản phẩm mới của chúng tôi “video email” tung ra ngày 

10 tháng 12”.  

Yêu cầu thông tin - “Bạn  muốn được quyền cung cấp và được giảm giá sản 

phẩm?” 

Kêu gọi hành động - “Đặt hàng ngay bây giờ và nhận được 10%”. 

 Đảm bảo rằng bạn có cung cấp những nội dung liên quan và có được chất lượng 

cao. 

 Bạn đã cá nhân hóa email của bạn chưa? 

 Chủ đề có liên quan đến nội dung thông điệp? 

 Mục tiêu chính khi bạn gửi email là gì? 

 Thông điệp đã ngắn gọn và súc tích chưa? 

 Bạn đã có những thông tin chi tiết để liên lạc trong tập tin chưa? 

Kỹ thuật để tạo tin/Tránh gửi tin rác 

 Tránh gửi thông tin sai lệch và dễ gây hiểu lầm. 

 Đừng để người nhận email tư chối việc nhận email của bạn 

 Không nên tìm kiếm hay thu thập các địa chỉ email từ imternet hoặc ngẫu 

nhiên tạo ra chúng. 
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 Đừng đính kèm tập tin trừ khi thật cần thiết. 

Mẹo để xây dựng danh sách email cho khách hàng 

 Bao gồm “chuyển tiếp cho bạn bè” trong tất cả email – để kích thích sự lan 

truyền trong tiếp thị 

 Thêm mục nhận bản tin trên trang web ở nơi dễ gây sự chú ý. 

 Đưa tất cả các thông tin tới trang web từ những hình thức quảng cáo khác 

nhau. 

 Đặt tên website trên tất cả những tài liệu của công ty như: văn phòng phẩm, 

danh thiếp, giấy ghi chú... 

 Có bản tin lựa chọn trong hộp thanh toán thương mại điện tử của trang web. 

 Đề cập đến các bản tin và trang web về âm nhạc giữ cho các cuộc gọi trong 

nước. 

 Có nhân viên để trả lời tất cả những người gọi nếu họ muốn nhận các bản tin. 

 Bao gồm những liên kết đến bản tin đăng ký bằng hình thức chữ ký email. 

"Đăng ký Email Marketing gợi ý của chúng tôi & Bản tin, liên tục 3 tuần vào thứ 

6, và trở thành một chuyên gia email". 

 Thu thập địa chỉ email tại chương trình và sự kiện khác.  

 Bao gồm một địa chỉ hợp lệ và quá trình lựa chọn một email 

 Có sự nhuần nhiễn và theo kế hoạch một cách hiệu quả nhất. 

Lời khuyên về tiếp nhận email khách hàng   

 Liên lạc với họ để làm cho họ thấy mình quan tâm đền họ. 

 Liên lạc và giúp đỡ khách hàng hiện tại. 
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 Có thể tìm được khách hàng mới và trực tiếp vào trang web của bạn. 

 Cho phép tiếp thị truyền miệng. 

 Liên tục củng cố các thông tin liên lạc. 

 Khả năng giao tiếp với khách hàng / Khả năng tiềm kiếm khách hàng trong 

nhưng lần trước. 

 Thường xuyên giao tiếp khách hàng trung thành và cải thiện lượng người truy 

cập tới website. 

 Được triển khai một cách nhanh chóng, cung cấp kết quả đo lường có độ hiệu quả 

cao, cho phép phân khúc khách hàng một cách tốt nhất và cung cấp ROI hiệu 

quả cao. 


