1. Dlaczego chcesz zostać copywriterem?
Co to jest copywriting?
Wyobraź sobie pracę, w której dobrze zarabiasz za swoją kreatywność i pomysły. Tam, gdzie tworzysz
bogactwo z niczego, używając tylko siły swojej wyobraźni i talentu do prozy. Gdzie pracujesz w
dowolnych godzinach i gdziekolwiek chcesz. Gdzie wybierasz, dla kogo pracujesz - i ile zarabiasz. Jeśli
brzmi to jak praca, do której mógłby aspirować tylko muzyk lub powieściopisarz, pomyśl jeszcze raz.
Tysiące ludzi cieszy się właśnie takim stylem życia - jako niezależni copywriterzy, wynajmowana broń,
która tworzy przekaz reklamowy. Każde słowo w reklamie, broszurze, ulotce czy mailu musi być gdzieś
napisane przez kogoś. Wiele innych jest pisanych przez ludzi, którzy pracują w wydawnictwach - nie
tylko w gazetach i czasopismach, ale także na stronach internetowych, biuletynach firmowych i innych
miejscach. Oni z kolei często opierają się na informacjach napisanych przez agencje i działy public
relations. I praktycznie każde z tych słów jest opłacane. Tysiące ludzi utrzymuje się z pisania materiałów
reklamowych. Niektórzy robią to wewnętrznie, jako część działów marketingu lub komunikacji w
dużych firmach. Niektórzy pracują w agencjach reklamowych, direct mail, nowych mediach lub
agencjach public relations. Niektórzy robią to w niepełnym wymiarze godzin w ramach szerszej roli.
Wielu prowadzi swój zawód niezależnie, pracując gdzie, kiedy, jak i dla kogo chcą.
Copywriting, a nie copyrighting
„Kopia” to termin używany w prasie i reklamie jako „tekst”, więc „copywriting” odnosi się do
działalności polegającej na dostarczaniu pisemnych słów na potrzeby tych i innych działań
komercyjnych. Nie należy go mylić z „prawami autorskimi”, które są dyscypliną prawną dotyczącą
prawa autora do zakazu kopiowania jego pracy bez zgody i / lub zapłaty. Ze względu na charakter
swojej pracy, copywriterzy często muszą wiedzieć trochę o prawach autorskich - choć nie odwrotnie!
Krótka historia copywritingu reklamowego
Działalność copywriterów reklamowych wywodzi się z czasów starożytnych, kiedy po ulicach krążyli
publiczni krzykacze, zwracając uwagę na sprzedaż takich przedmiotów, jak niewolnicy i bydło. Reklamy
zaczęły pojawiać się w XVII wieku, takich produktów jak kawa (1652) i czekolada (1657). Na początku
XX wieku agencje reklamowe, które do tej pory po prostu pośredniczyły w sprzedaży miejsca w
gazetach, zaangażowały się w tworzenie przekazów handlowych, w tym kopiowanie i dzieła sztuki.
Telewizja komercyjna dotarła do Wielkiej Brytanii w 1955 roku; pierwsza reklama telewizyjna w kraju
dotyczyła pasty do zębów SR firmy Gibb.
Włamanie się na to pole
Włamanie się na to pole nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać. Niewielu z tych, którzy
specjalizują się w copywritingu, ma jakiekolwiek formalne szkolenie. Niektóre, szczerze mówiąc, nie są
nawet szczególnie dobre. Więc jeśli kiedykolwiek przeczytałeś ogłoszenie, broszurę lub pocztę i
pomyślałeś, że możesz zrobić to lepiej, są szanse, że masz rację - i możesz dobrze zarobić na tej okazji.
Rynki
Komercyjny rynek słów jest ogromny i cały czas się rozwija, ponieważ nowe rodzaje mediów
zapewniają firmom nowe kanały przekazywania wiadomości związanych z marką lub sprzedażą. Na
przykład ogromny wzrost komunikacji spowodowany przez światową sieć WWW sam w sobie otworzył
bogactwo możliwości dla pisarzy, tworząc środowisko, w którym wiadomości muszą być aktualizowane
co kilka minut, a informacje firmy stają się nieaktualne, jeśli nie jest odnawiana mniej więcej co tydzień.
Jest to dalekie od początków copywritingu w branży reklamowej ponad sto lat temu, kiedy pisarze

współpracowali z dyrektorami artystycznymi, aby wymyślić chwytliwe hasła do pierwszych reklam.
Wcześniej reklamy i inne wiadomości promocyjne były zwykle pisane przez kogoś takiego jak właściciel
firmy i, w zależności od osobowości autora, były zwykle pełne zuchwałych, bezpodstawnych twierdzeń
lub, z drugiej strony, czytane jak sucho publiczne ogłoszenia informacyjne. Porzucając to podejście ad
hoc i przeprowadzając badania empiryczne nad rodzajami komunikatów, na które reagowałaby opinia
publiczna, pierwsi twórcy reklam byli w stanie zmienić skuteczność reklamy i, można argumentować,
pomóc w stworzeniu zdominowanego przez marki krajobrazu, w którym żyjemy dzisiaj. W trakcie tego
procesu znacznie większy nacisk położono na sposób użycia słów i opracowano pewne praktyczne
zasady, do których powrócę w dalszej części , aby poprawić wyniki. Zasady te rozprzestrzeniły się na
inne obszary, w których wzrosło zapotrzebowanie na teksty promocyjne, takie jak poczta
bezpośrednia, public relations i Internet. Tymczasem media informacyjne - radio, telewizja, a zwłaszcza
prasa - również od wielu dziesięcioleci są głównym rynkiem dla pisarzy, choć istnieje zapotrzebowanie
na inną formę prozy niż teksty nastawione na sprzedaż, produkowane przez copywriterów
reklamowych. Jednak, jak wskażę w dalszej części, tworzenie kopii dziennikarskich opiera się na wielu
tych samych zasadach, które rządzą innymi formami copywritingu. W ostatnich latach właściciele
tradycyjnych mediów w coraz większym stopniu wkraczali w nowe obszary, takie jak publikowanie
umów, a nawet komunikacja wewnętrzna, które w mniejszym stopniu dotyczą twardej
sprawozdawczości śledczej i mają więcej wspólnego z działalnością jawnie komercyjną, taką jak
reklama lub public relations. Dziś można by się spodziewać, że kompetentny copywriter - i powinien
umieć - zwrócić się do każdego z tych obszarów, niezależnie od ich pochodzenia.
Chociaż może to nie być oczywiste, są szanse, że niezależni copywriterzy przyłożyli rękę do wielu
komercyjnych wiadomości, które widzisz każdego dnia. Na przykład, aby dostać pracę w dużej agencji
reklamowej, niezależne zespoły kreatywne często zdobywają doświadczenie zawodowe po znacznie
niższych stawkach, tylko po to, by stanąć na nogi. Zazwyczaj zespoły te będą pracować nad
niskobudżetowymi kampaniami drukowanymi i plakatowymi, podczas gdy czołowe umysły agencji
zajmują się produkcją bardziej lukratywnych i prestiżowych kin i programów telewizyjnych. Gdzie
indziej prasa, public relations i agencje direct mail, między innymi, często korzystają z usług
freelancerów, aby uzupełnić swoje wewnętrzne zespoły.
Doświadczenie i kwalifikacje
Większość niezależnych copywriterów zdobywa swoje wczesne doświadczenie, pracując na
odpowiednim stanowisku w firmie - na przykład pisząc dla wydawcy lub agencji reklamowej. Dla
niektórych samodzielna praca jest po prostu sposobem na utrzymanie się pomiędzy pracą; a jeśli
chodzi o pisanie słów, praca na zlecenie może być równie wiarygodna w CV, jak praca na pełen etat.
Chociaż taka ścieżka może zapewnić dobre podstawy i często cenną sieć kontaktów, którą można
później wykorzystać, doświadczenie pisemne nie jest bynajmniej warunkiem sukcesu jako
niezależnego copywritera. Nie musisz też mieć żadnych szczególnych kwalifikacji. Szkolenie jest
dostępne (i wymieniam niektóre źródła w dalszej części tej książki), ale znowu nie jest konieczne i tak
naprawdę nie zastępuje doświadczenia zawodowego. W każdym razie większość autorów tekstów jest
samoukiem. Każdy, kto ma solidną znajomość języka i gramatyki oraz talent do pisania, może sobie z
tym poradzić.
2. Właściwe cechy
Niemniej jednak istnieją pewne cechy, które mogą pomóc i warto je rozwijać. Dobrzy copywriterzy
mogą mieć wiele lub wszystkie z poniższych. Umiejętności słuchania i zadawania pytań Jak opisałem
później, pierwsza rozmowa z klientem w celu zrobienia notatki może być często najważniejszym
kontaktem, jaki masz z nim.

Krótka informacja to zarys każdej pracy, o którą jesteś proszony. Może być ustna lub pisemna i może
obejmować spotkanie twarzą w twarz lub po prostu rozmowę telefoniczną. Podobnie jak w przypadku
pytania egzaminacyjnego, jest mało prawdopodobne, że otrzymasz punkty, jeśli go nie rozumiesz,
dlatego warto wyjaśnić jak najwięcej punktów.
W krótkim czasie, który możesz mieć - czasami zaledwie dziesięciu lub 15 minut - musisz zrozumieć nie
tylko pracę, o którą prosi Cię klient, ale także odbiorców, dla których jest przeznaczona Twoja praca,
medium, które będzie służył do przekazywania tego, a co najważniejsze, niuansów kulturowych firmy
klienta, aby zapewnić, że kopia dokładnie odzwierciedla jego ton i styl. Aby uzyskać tego rodzaju
informacje, musisz być dobrym słuchaczem i zadawać odpowiednie pytania. Te same umiejętności są
potrzebne do wywiadów, które zwykle stanowią podstawę kopii w biuletynach, czasopismach,
dokumentach, stronach internetowych, raportach i wielu innych komunikatach, a także w celu
uzyskania opinii na temat Twojej pracy, która może dostarczyć niezbędnych wskazówek, które pomogą
Ci utrzymać do biznesu.
Klient to osoba lub organizacja, dla której pracujesz. Osoby, które piszą na miejscu - na przykład w
dziale komunikacji wewnętrznej - mogą mieć klientów w tej samej organizacji. Ale norma, niezależnie
od tego, czy pracujesz samodzielnie, czy w agencji, jest taka, że klient jest zatrudniony w osobnej firmie.
Oznacza to, że musisz rozumieć ich działalność, a także własną. Jeśli pracujesz dla klienta w imieniu
agencji, być może będziesz musiał wziąć pod uwagę dwie kultury firmy: klienta i agencji, która wypłaca
twoje wynagrodzenie.
Kreatywność
Copywriting jest ogólnie postrzegany jako wysoce kreatywna dyscyplina i chociaż inne aspekty pracy
są być może równie ważne, prawdą jest, że dobrzy copywriterzy muszą myśleć bocznie i mieć dobrą
wyobraźnię, inaczej mogą nigdy nie wyjść poza czystą kartkę papieru. Jeśli jednak zamierzasz zarabiać
na życie z copywritingu, kreatywność należy złagodzić praktycznością. Chociaż większość klientów ceni
dobre pomysły, nie wszyscy są otwarci na Twoje bardziej szalone propozycje. A jeśli nie zechcesz
zapewnić im czegoś bardziej odpowiedniego, może skończyć się odcięciem potencjalnie lukratywnych
źródeł dochodu. Dobrzy copywriterzy uczą się kierować swoją wyobraźnią, aby ich inspiracja była
sformułowana w kategoriach, które klient zrozumie i z którymi będzie się odnosić - innymi słowy, aby
pasowała do kultury klienta. Uważaj na pomysły ponad stacją klienta. Czasami możesz mieć pomysł,
który Twoim zdaniem jest absolutnie odpowiedni dla Twojego klienta - gdyby tylko był przygotowany
na spróbowanie czegoś bardziej ryzykownego niż obecnie robi to gdzie indziej w swojej komunikacji.
Chociaż możesz mieć rację co do skuteczności pomysłu, w praktyce niewielu klientów jest na tyle
odważnych, aby kupić koncepcję, która wykracza poza granice ich kultury korporacyjnej. Tak więc
copywriter, który chce wygrać biznes, zawsze przedstawi alternatywny pomysł, który może być mniej
ambitny, ale pasuje do rodzaju komunikacji, do której przywykł klient.
Dbałość o szczegóły
Ponieważ rzadko wydaje się iść w parze z kreatywnością, szczegółowość jest prawdopodobnie jedyną
umiejętnością, której brakuje wielu potencjalnym (i niektórym praktykującym) copywriterom. Ale to
jest niezmiernie ważne. Zadaniem copywritera jest tworzenie wiadomości dla organizacji klienta - a
podprogowa treść tych wiadomości, sposób, w jaki się mówi, może być tak samo ważna, jak to, co się
mówi. Bez względu na to, jak kreatywny jest tekst, który jest pełen błędów ortograficznych lub
gramatycznych, nie poprawi reputacji Twojego klienta. Jeśli klient zauważy błędy, będzie miał pełne
prawo do zakwestionowania twoich umiejętności - lub zdecyduje się nie korzystać z twoich usług w
przyszłości. Jeśli nie zauważą błędów, mogą to zrobić ich klienci, a Twoja kopia nadal nie osiągnie
swoich celów. Pamiętaj, że jako copywriter oczekuje się od Ciebie bycia ekspertem w zakresie języka i

pisania. Każdy popełnia błędy, ale kropki „i” i „t” są prawdopodobnie bardziej istotne w copywritingu
niż w jakimkolwiek innym zawodzie. Nawiasem mówiąc, jest to jeden z obszarów, w którym nawet
dziennikarze, specjalnie przeszkoleni, aby uważać na nieścisłości w raportach, mogą się wyrwać,
ponieważ często uczą się wyrzucać słowa tak szybko, jak to możliwe i polegają na redaktorach i podredaktorach. błędy. Niezależny copywriter rzadko ma ten luksus i musi działać zarówno jako pisarz, jak
i redaktor.
Automotywacja
Jedną z największych zalet pracy jako niezależny copywriter jest to, że możesz wykonać tyle pracy, ile
chcesz lub potrzebujesz. Ale bez względu na to, jak beznadziejny jesteś w pracy, prędzej czy później
będziesz musiał wyciągnąć się z łóżka lub od telewizora, aby wykonać pracę przed terminem lub
wykonać kilka telefonów, aby uzyskać źródło dochodu nie wyczerpuje się całkowicie. Podobnie jak na
studiach, w copywriting można sobie poradzić, pod warunkiem, że wydatki nie są zbyt wysokie, przy
stosunkowo niewielkim wysiłku. Ale im więcej w to wkładasz, tym większe prawdopodobieństwo, że
się wydostaniesz.
Przedsiębiorczość
Wolne duchy mogą postrzegać tajniki prowadzenia firmy jako zbyt nudne i skomplikowane, by warto
było się nimi martwić. Ale choć prawdą jest, że nie potrzebujesz dużej wiedzy w tej dziedzinie, aby
prowadzić odnoszący sukcesy biznes copywriting, ważne jest, aby mieć przynajmniej pewne
umiejętności. Większość niezależnych copywriterów pracuje samodzielnie i musi umieć nie tylko
sprzedawać swoje usługi, ale także odpowiednio wyceniać swój czas, dotrzymywać faktur i płatności
oraz wykonywać wiele innych zadań, które zapewnią stały dochód. Może się to wydawać dość prostą
sprawą, ale praktycznie każdy copywriter, którego znam, miał w pewnym momencie problemy z
przepływem gotówki i zwykle w wyniku czegoś prostego, takiego jak nie odkładanie wystarczającej
ilości pieniędzy na pokrycie podatku rachunek.

Wiedza o tym, jak prowadzić firmę, może również pomóc w zrozumieniu niektórych wyzwań stojących
przed klientem, co z kolei pomoże Ci dostarczyć kopię spełniającą jego wymagania.
Łatwe usposobienie
Dobrzy niezależni copywriterzy to często naprawdę mili ludzie. Muszą być. Kiedy klient kupuje
copywritera, kupuje osobę, a nie produkt lub zespół. I chociaż pozornie kupują umiejętność pisania
copywritera, często dokonują wyboru na podstawie osobowości, prezentacji itp., A nie na podstawie
dowodów przedstawionych w portfolio. Dla wielu klientów najważniejsze jest to, aby copywriter
„kliknął” w nich i ich firmę - innymi słowy, żeby copywriter mógł wczuć się w klienta i go zrozumieć.
Źródła utrzymania copywritera zależą od ich zdolności do spotykania się i nawiązywania kontaktów z
szerokim gronem klientów. A ich zdolność do dostarczenia dobrej kopii zależy od tego, czy rozumieją
potrzeby i okoliczności klienta. Copywriterzy muszą być w stanie zaakceptować, z łaską, prośby lub
zmiany, które mogą iść wbrew temu, w co wierzą. Czasami muszą rzucić wyzwanie istniejącym
sposobom myślenia i działania, bez wywoływania złego samopoczucia. Z dala od klientów niezależni
copywriterzy często polegają na sieci podobnie myślących osób w zakresie powiązanych usług, takich
jak projektowanie lub promocja. Jeśli więc wolisz nie zajmować się ludźmi, może powinieneś pomyśleć
o innym rodzaju działalności.
Jak wypadłeś?

To nie jest test! Jeśli nie masz umiejętności opisanych powyżej, niekoniecznie oznacza to, że
copywriting jest wykluczony. I nie musisz poświęcać zbyt wiele czasu, wysiłku ani pieniędzy, aby się
tego dowiedzieć. Możemy pomóc Ci nauczyć się podstaw, abyś mógł spróbować swoich sił jako
copywriter i sprawdzić, czy Ci się podoba. Nadal możesz zarabiać na tym doświadczeniu, nawet jeśli
nie zrobisz z niego kariery na całe życie.
3. Prowadzenie własnej firmy
W każdym razie, jeśli chcesz zostać niezależnym copywriterem, będziesz musiał również rozważyć, czy
posiadasz cechy potrzebne do prowadzenia własnej firmy i samodzielnej pracy. Na przykład:
◆ Swoboda pracy z domu jest dużym plusem dla wielu copywriterów, ale może nie odpowiadać komuś,
kto naprawdę lubi pracować jako część zgranego zespołu lub dzielący ciasną przestrzeń życiową z
innymi mieszkańcami.
◆ Pogoń za fakturami może być dobra dla tych, którzy nie mają problemu ze skupieniem się na
finansowej stronie biznesu, ale dla wielu jest to obowiązek, który bez względu na to, jak ważny, może
zostać pozostawiony na boku.
◆ Podobnie jak w przypadku każdej formy samozatrudnienia, nie ma żelaznej gwarancji dochodu,
która mogłaby zniechęcać osoby z poważnymi zobowiązaniami lub dla tych, którzy po prostu cenią
sobie bezpieczeństwo miesięcznego czeku płacowego.
Wiele z tych problemów można obejść. Partnerzy mogą na przykład pomóc w administracji, a osobom,
które nie lubią pracować w pojedynkę, łatwiej będzie wynająć miejsce w ruchliwym środowisku
biurowym. Jednak warto zastanowić się nad tymi problemami, zanim podejmiesz się pracy jako
freelancer. Może również pomóc rozmowa z przyjaciółmi lub współpracownikami, którzy prowadzą
własne firmy, nawet jeśli działają w innej dziedzinie, aby dowiedzieć się, jakie pułapki napotkali i jak
sobie z nimi poradzili. Pomyśl także o tym, kiedy musiałeś pracować samodzielnie, w ramach pracy lub
podczas nauki do egzaminów. Jeśli było to trudne, istnieje duże prawdopodobieństwo, że napotkasz
podobne problemy, jeśli podejmiesz się tego samodzielnie jako niezależny copywriter.
Czy musisz się specjalizować?
Teoretycznie nie ma powodu, dla którego dobry pisarz nie mógłby sięgnąć po niemal każdą formę
prozy; na przykład ilu pisarzy jest lub było wcześniej dziennikarzami. W praktyce jednak wielu
copywriterów decyduje się na pewien stopień specjalizacji, albo dlatego, że łatwiej im opanować
określone rodzaje pisania (na przykład direct mail), albo dlatego, że mają dogłębną wiedzę na temat
określonych sektorów rynku.
Jak to jest być niezależnym copywriterem?
Copywriting to idealny sposób na zarabianie pieniędzy, pracując dla siebie i wykorzystując swój mózg i
kreatywność. Jako Twój własny szef możesz wybrać, kiedy i ile chcesz pracować, a nawet dla kogo
pracować. Ponieważ jest mało prawdopodobne, że będziesz musiał zatrudniać inne osoby, księgowe i
prawne aspekty Twojej działalności będą dość proste. Praca może być prawie tak zróżnicowana, jak
chcesz, a jeśli potrafisz wykazać wartość tego, co robisz, pobieranie za to dobrych pieniędzy nie
powinno stanowić problemu. Być może najlepszą częścią tej pracy jest jednak to, że otrzymujesz
wynagrodzenie dokładnie za włożony wysiłek. Niewiele może być bardziej satysfakcjonujących uczuć
niż świadomość, że każde ze starannie przygotowanych zdań, które przygotowałeś dla klienta, zarabia
ty grosze i funty.
Typowy dzień z życia copywritera

Praca jako niezależny copywriting jest tak zróżnicowana, że jest mało prawdopodobne, aby codziennie
wykonywała tę samą rutynę. Ale przeciętny dzień może obejmować:
◆ Sprawdzanie wiadomości e-mail dotyczących nowych miejsc pracy lub prac w toku
◆ Przyjmowanie briefów osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną
◆ Odpowiadanie z podaniem skali czasu i kosztów
◆ Poszukiwanie informacji lub czytanie w tle
◆ Tworzenie kopii roboczej lub wprowadzanie zmian w istniejącej wersji roboczej
◆ Pogoń za materiałem lub aprobatą dla jakiegoś dzieła
◆ Wykonywanie nowych rozmów biznesowych
◆ Tworzenie sieci kontaktów biznesowych
◆ Fakturowanie lub wykonywanie innych prac administracyjnych
◆ Sprawdzanie ukończonej pracy.
4. Zarobki
Ostatnim pytaniem, które prawdopodobnie zechcesz wziąć pod uwagę, rozważając własny biznes
copywriting, jest to, ile możesz oczekiwać, aby zarobić. Nie ma na to łatwej odpowiedzi. Podobnie jak
w przypadku wielu innych rodzajów działalności, kwota, jaką uzyskasz, będzie prawdopodobnie w
dużej mierze związana z tym, ile włożysz. Na najwyższym końcu spektrum najlepsze kreatywne zespoły
reklamowe mogą założyć własne agencje, które w może być wart miliony. Jako niezależny copywriter
bardziej prawdopodobne jest, że Twoje dochody będą zależały od tego, ile pracy możesz wykonać
samodzielnie i ile możesz zapłacić za swoje talenty. Stawki copywritingu są bardzo różne, ale nawet
100 PLN dziennie może zagwarantować pensję w wysokości ponad 20 000 PLN rocznie, biorąc pod
uwagę stały dopływ pracy. Dobrzy praktycy mogą łatwo oczekiwać, że zarobią nawet dwa lub trzy razy
tyle. Dodatkowo osoby pracujące w domu będą mogły odpisać część wydatków gospodarstwa
domowego na poczet podatku, dzięki czemu skutecznie zatrzymają więcej zarobionych pieniędzy niż
ich koledzy pracujący na pełen etat. Jeśli jednak nie masz gotowej sieci kontaktów lub klienta
gwarantującego regularną, dobrze płatną pracę, warto założyć, że zbudowanie dobrego dochodu może
zająć kilka miesięcy. Tutaj jednak copywriting oferuje lepszą ofertę niż wiele innych start-upów
biznesowych, ponieważ początkowy wymagany nakład jest dość minimalny. Dla wielu osób przejście
na copywriting niezależny jest decyzją dotyczącą stylu życia, a nie finansową. Niewiele może być innych
zawodów, które oferują taką swobodę, różnorodność i satysfakcję.
Międzynarodowy potencjał zarobkowy
Jedną z największych zalet copywritingu jest to, że możesz pracować dla ludzi na całym świecie, bez
względu na to, gdzie mieszkasz. Później podam wskazówki, jak dostosować tekst do zagranicznych
odbiorców i klientów. Reklamowanie swoich talentów za granicą wiąże się również z przemyśleniem
sposobu, w jaki promujesz i wyceniasz swoje usługi. Jeśli tak daleko doczytałeś i czujesz, że copywriting
niezależny jest dla Ciebie, to gratuluję. Prześledź resztę tekstu, a wkrótce powinieneś wiedzieć
wystarczająco dużo, aby zacząć. Mam nadzieję, że będziesz czerpać tyle samo radości z copywritingu,
jak ja, i uznasz to za satysfakcjonujące również z innych powodów.

2. Pierwsze kroki
1.Dobra nowina
Więc zdecydowałeś się założyć własną firmę jako copywriter. Pomijając obawy o to, jak sprawdzą się
Twoje umiejętności techniczne, gdy podejmiesz się tego samodzielnie, prawdopodobnie będziesz
zniechęcony perspektywą zajęcia się biznesową stroną swojego przedsiębiorstwa i uporządkowania
wszystkich tych złożonych obszarów, takich jak podatki, fakturowanie. , awans lub kwestie prawne,
które w przytulnym świecie zatrudnienia są zwykle „czyimś działem”. W istocie to prawdopodobnie
obawy związane z prowadzeniem firmy, a nie wątpliwości co do własnych umiejętności jako
copywritera, zniechęcają większość ludzi do samodzielnego zakładania firmy.
Cóż, oto trzy dobre wiadomości.
◆ Po pierwsze, gdy istnieje pewna ilość biurokracji i administracji zaangażowana w zakładanie firmy,
nie jest nadmierny; z pewnością nie na tyle, aby odstraszyć tysiące ludzi, od hydraulików i taksówkarzy
po prawników i architektów, którzy każdego roku z powodzeniem rozpoczynają i prowadzą własne
firmy.
◆ Po drugie, pierwszego dnia nie musisz się tak bardzo przejmować. Jako copywriter możesz zacząć
handlować, mając do dyspozycji zaledwie kilka podstawowych elementów i uwzględnić większość cech
Twojej firmy, takich jak artykuły biurowe, szczegółowe konta, a nawet większość sprzętu, w następnych
tygodniach lub miesiącach. Rząd wymaga, abyś zarejestrował się w takich sprawach, jak podatki, ale
uznaje, że głównym priorytetem dla nowych firm jest rozpoczęcie zarabiania pieniędzy, więc na
początku nakłada na ciebie stosunkowo niewiele wymagań i zwykle pozwala na przeszukiwanie wielu
aspektów transakcji biznesowych .
◆ Po trzecie, wysiłek, jaki musisz włożyć w administrację, rekompensuje fakt, że prowadzenie własnej
firmy oferuje wiele korzyści, które po prostu nie są dostępne dla pracowników. Zupełnie poza poprawą
stylu życia - na przykład bez dojazdów do biura lub pracy w godzinach nadliczbowych bez
wynagrodzenia - możliwość odliczenia wielu wydatków na poczet podatku oznacza, że podatnik ma
mniej gotówki.
Niemniej jednak prawdopodobnie będzie kilka rzeczy, które chcesz sobie wyobrazić, zanim podejmiesz
taką decyzję. Jak na przykład, kiedy powinieneś to zrobić.
2. Podstawy
Kiedy najlepiej zacząć? Nie każdy może wybrać, kiedy może założyć firmę. Dla wielu copywriterów
samozatrudnienie może nastąpić nieoczekiwanie w wyniku zwolnienia lub w odpowiedzi na
nieprzewidzianą zmianę okoliczności. W przeciwnym razie termin może być podyktowany
zakończeniem studiów lub inną zmianą okoliczności zawodowych. Jednak w niektórych przypadkach
możesz mieć luksus wyboru chwili i możesz się zastanawiać, kiedy jest najlepszy. Krótka odpowiedź jest
taka, że możesz założyć firmę w dowolnym momencie, ale od samego początku warto mieć pewność
co do pracy. Najlepiej byłoby, gdybyś dobrze wiedział, ile potrzebujesz lub chcesz zarabiać i konkretne
oferty regularnej pracy, która pokryje większość wymaganych dochodów. Zwykle możesz liczyć na
zdobycie dodatkowych klientów po rozpoczęciu pracy, ale pamiętaj, że nie każda obietnica pracy
kończy się przydziałem. Z tego samego powodu uważaj na zakładanie firmy na podstawie pojedynczego
projektu, bez względu na to, jak duży, chyba że masz wystarczającą pewność, że możesz sprzedać swoje
umiejętności również gdzie indziej. Jeśli jesteś zatrudniony na pełny etat, możesz chcieć wypracować
swoje pełne wypowiedzenie, aby dać Ci czas na zastanowienie się i pracę nad swoją firmą. Pomaga też
wyjechać na dobrych warunkach - Twój były pracodawca może okazać się cennym klientem. W każdym

razie powinieneś, jeśli możesz, rozpocząć pracę w kolejce na dobre kilka tygodni przed proponowaną
datą rozpoczęcia. W ciągu mniej więcej dwóch tygodni poprzedzających dzień D rozgrzej swoje
kontakty i zdobądź mocne majtki lub kontrakty. Dobrze jest „otworzyć sklep” i mieć nadzieję, że handel
nadejdzie przez drzwi, ale copywriting nie jest jak posiadanie sklepu. Musisz wyjść i załatwić sprawę.
Nie ma lepszego sposobu na rozpoczęcie niż posiadanie projektu w ręku.
Kto będzie zaangażowany w Twój biznes?
Większość niezależnych copywriterów rozpoczyna działalność samodzielnie. W końcu to, co sprzedają,
to ich własne, szczególne umiejętności. Jednak mogą istnieć powody, dla których chciałbyś rozpocząć
interesy z innymi.
◆ Być może znasz kogoś, kto ma umiejętności dobrze pasujące do twoich, jako copywriter lub w
pokrewnej dziedzinie, takiej jak projektowanie lub marketing. Wspólne rozpoczęcie działalności może
zwiększyć Twoje szanse na sukces, ponieważ będziecie mogli wzajemnie sprzedawać swoje usługi.
Pamiętaj jednak, że znalezienie dwóch pensji może być ponad dwa razy trudniejsze niż znalezienie
jednego. Jeśli nie masz pewności, czy partnerstwo zadziała, dobrym pomysłem może być najpierw
spróbować utworzyć nieformalny sojusz, handlując osobno i niezależnie, ale razem podejmując
projekty.
◆ Jeśli masz wystarczająco dużo szczęścia, aby mieć pewność co do gwarantowanego wysokiego
poziomu biznesu, możesz czuć, że będziesz musiał zatrudnić innych autorów tekstów i pracowników
do innych prac, takich jak prowadzenie kont. W takim przypadku prawdopodobnie będziesz chciał
porozmawiać z doradcą biznesowym na temat przygotowania szczegółowego biznesplanu (patrz
poniżej) i być może przeprowadzić pewne badania, aby podwójnie upewnić się, jakie są Twoje
oczekiwania dotyczące zysków, zanim zaczniesz.
◆ Jeżeli masz partnera, który nie jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, jego zaangażowanie
w działalność gospodarczą może wiązać się z korzyściami podatkowymi. Płacenie członkowi rodziny za
pomoc w sprawach takich jak administracja może się na przykład liczyć jako wydatek od podatku dla
Twojej firmy i obniżyć koszty, wykorzystując ich osobistą ulgę podatkową.
Posiadanie biznesplanu
Rozpoczęcie działalności copywritingowej zwykle nie wymaga pełnego biznesplanu. W końcu
prawdopodobnie nie będziesz musiał nikomu sprzedawać swojego pomysłu, chyba że musisz zwrócić
się do banku o pożyczkę na sprzęt. Jednak zdecydowanie wskazane jest uporządkowanie pomysłów
dotyczących firmy i wykonanie kilku obliczeń, aby upewnić się, że będzie to wykonalne. Należy wziąć
pod uwagę:
◆ Ile mniej więcej potrzebujesz lub chcesz zarabiać rocznie?
◆ Ile dni w roku możesz realistycznie oczekiwać pracy? (Pamiętaj, aby odjąć święta i weekendy - i nie
spodziewaj się, że będziesz mieć pracę pięć dni w tygodniu, w każdym tygodniu).
◆ Twoje oczekiwane zarobki podzielone przez dni pracy wskażą Ci minimalną stawkę dzienną, którą
musisz obciążyć. Teraz zadaj sobie pytanie, czy jest to realistyczne.
◆ Gdzie znajdziesz klientów, którzy wykonają tę pracę? (Ponownie, zapoznaj się z rozdziałem 6, aby
uzyskać więcej informacji na ten temat, ale zanim zaczniesz, powinieneś dobrze wiedzieć, skąd
pochodzą Twoi klienci).

◆ Czy wziąłeś pod uwagę koszty założenia firmy - zakup sprzętu itp. - plus inne wydatki, takie jak
powierzchnia biurowa (jeśli zamierzasz ją wynająć)?
To, czy sformalizujesz te punkty na papierze, zależy od ciebie, ale z pewnością pomoże to zbudować
twoją pewność siebie i prawdopodobnie zwiększy twoje szanse na sukces, jeśli przejdziesz przez
ćwiczenie. Może również pomóc w wyznaczeniu celów dla Twojej firmy - na przykład zwiększanie
obrotów o określoną kwotę każdego roku lub zwiększanie liczby klientów, dla których pracujesz - które
możesz regularnie przeglądać i które pomogą Ci iść naprzód jako czas mija.
3. Jaki rodzaj biznesu?
Twoje opcje
Jedna rzecz, którą musisz zrobić od samego początku, to zdecydować, jaki rodzaj działalności chcesz
założyć. Masz trzy możliwości:
◆ Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej
◆ Utworzyć partnerstwo
◆ Założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Przedsiębiorca indywidualny
Przedsiębiorca jednoosobowy jest najprostszym podmiotem gospodarczym i zasadniczo oznacza, że
osoba i firma to jedno i to samo. Większość samozatrudnionych należy do tej kategorii. Dużą zaletą jest
to, że założenie i prowadzenie firmy jako jednoosobowej działalności gospodarczej jest łatwe wystarczy zarejestrować się w swoim urzędzie skarbowym i prowadzić dość prosty zestaw kont. Jesteś
odpowiedzialny za własne koszty, podatki i ubezpieczenie społeczne, ale poza tym zatrzymujesz
zarobione pieniądze. Wadą jest to, że nie możesz być przedsiębiorcą jednoosobowym, jeśli chcesz
włączyć inne osoby do swojej firmy, a umowa może nie być bardzo efektywna podatkowo, jeśli
osiągniesz przyzwoity zysk. Jeśli nie handlujesz pod własnym nazwiskiem, będziesz musiał umieścić
swoje imię i nazwisko oraz adres na swojej papeterii i w miejscu pracy.
Współpraca
Partnerstwo ma miejsce, gdy firma reprezentuje dwie lub więcej osób, które technicznie ponoszą
wspólną odpowiedzialność za to, co robi firma. Z tego typu aranżacji korzystają najczęściej dostawcy
usług profesjonalnych, np. prawnicy czy księgowi. Zakładanie tego rodzaju działalności ze
współmałżonkiem (lub kimś innym, z kim jesteś w związku) może wiązać się z korzyściami
podatkowymi, ale Twoje konta będą bardziej złożone - będziesz musiał wypełnić zeznanie podatkowe
dla każdego partnera i osobne dla na przykład partnerstwo. Inne punkty, na które należy zwrócić
uwagę, to:
◆ Nie ma ograniczeń co do poziomu zaangażowania partnera w biznes; mogą nad tym pracować w
pełnym wymiarze godzin lub wcale.
◆ Podobnie nie ma ograniczeń co do pracy w innym miejscu, więc mogą nawet mieć własną pracę na
pełny etat.
◆ Chociaż nie jest to wymóg prawny, możesz poprosić prawnika o sporządzenie umowy spółki, jeśli
uważasz, że w którymś momencie może zaistnieć spór lub spór dotyczący własności, udziału w zyskach
lub innych obszarów działalności.

◆ Każdy partner ponosi „solidarną odpowiedzialność” za finanse przedsiębiorstwa. To skutecznie
oznacza, że możesz być odpowiedzialny za wszelkie długi, które Twój partner może napotkać.
◆ Jednak od 2001 r. Brytyjskie ustawodawstwo zezwala na tworzenie spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością (często w skrócie LLP). Jak wskazuje ich nazwa, są to spółki osobowe, w których
wspólnicy nie ponoszą nieograniczonej odpowiedzialności za swoje działania, zapewniając poziom
ochrony podobny do tego, jaki otrzymują dyrektorzy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to sytuacja, w której firma jest odrębną osobą prawną od
osób, które są jej właścicielami, zarządzają nią i w niej pracują. Większość firm o średnich lub dużych
obrotach należy do tej kategorii i jest wiele powodów. Na przykład spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością jest opodatkowana według znacznie niższej stawki (około dziesięciu procent) niż
osoba fizyczna, a zyski mogą zostać zwolnione z podatku w postaci dywidendy, zwiększając kwotę
gotówki, którą możesz zatrzymać, jeśli jesteś podatnik o wyższej stawce. Ponadto, jeśli firma wpadnie
w kłopoty, odpowiedzialność za straty ogranicza się do firmy (stąd nazwa „spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”) i chociaż dyrektorzy ponoszą pewną osobistą odpowiedzialność za sprawy
przedsiębiorstwa, nie są oni narażeni na taki poziom ryzyka, jak gdyby byli jednoosobowymi
przedsiębiorcami lub wspólnikami. Jest jednak wada. Założenie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością wymaga większej administracji. Rachunki i roczne zeznania muszą być składane w
Companies House co roku, na przykład w określonych terminach, przy czym konieczne jest
wyznaczenie sekretarza firmy i przestrzeganie ustalonych procedur w prowadzeniu działalności. Jako
reżyser będziesz pracownikiem firmy i podlegać zasadom dotyczącym świadczeń rzeczowych, co
oznacza, że będziesz płacić dodatkowy podatek i ubezpieczenie społeczne na takie rzeczy, jak
samochody służbowe.
Nieprzestrzeganie tych wymagań może być przestępstwem.
Który jest najlepszy?
Nie ma sztywnych zasad dotyczących tego, jaki rodzaj działalności należy założyć. Musisz zastanowić
się, która najlepiej pasuje do rodzaju operacji, o której myślisz. Na przykład:
◆ Jeśli nie spodziewasz się, że zarobisz wystarczająco dużo, aby umieścić Cię w wyższym przedziale
podatkowym i wzdrygasz się na myśl o dużej ilości papierkowej roboty, prawdopodobnie lepiej będzie,
jeśli pracujesz jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.
◆ Jeśli Twoje zarobki prawdopodobnie przekroczą określony pułap i masz współmałżonka lub
partnera, który zarabia mniej, zawiązanie spółki osobowej może pozwolić Ci na podział zysków z Twojej
firmy, tak aby nie płacić wyższego podatku.
◆ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może wydawać się bardziej profesjonalna i potencjalnie
jest dobrym rozwiązaniem, jeśli planujesz rozpocząć współpracę z innymi osobami. Jest to jednak o
wiele bardziej kłopotliwe i jest mało prawdopodobne, aby było warte wysiłku, chyba że planujesz
zarabiać znaczne kwoty. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, abyś zaczynał od jednego rodzaju
działalności i zmieniał go w miarę zmieniania się okoliczności. Należy jednak pamiętać, że przejście od
firmy jednoosobowej do spółki osobowej do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest o wiele
prostsze niż odwrotnie.
Ze względu na swoją prostotę porozumienie o przedsiębiorstwie jednoosobowym stanowi dobry punkt
wyjścia. Jeśli jednak nie masz pewności, warto porozmawiać z doradcą biznesowym lub księgowym.

4. Inne kwestie
Nazwanie Twojej firmy
Ponieważ będziesz skutecznie sprzedawać siebie i swoje umiejętności, nie ma potrzeby wymyślania
wymyślnej nazwy dla swojej firmy. Twoje własne imię powinno być tym, które promujesz. Wyjątkiem
może być sytuacja, gdy uważasz, że ważne jest, aby podkreślić, że w biznes jest zaangażowana więcej
niż jedna osoba, na przykład jeśli zdecydujesz się założyć spółkę osobową lub spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. W pierwszym przypadku możesz chcieć odzwierciedlić charakter swojej firmy w
jej nazwie: na przykład „Joe Bloggs Partners” lub „Joe Bloggs Partnership”. Inną opcją może być „Joe
Bloggs Associates”. Jeśli masz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, możesz całkowicie uciec od
jakiegokolwiek związku z własnym nazwiskiem, chociaż nie możesz założyć spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością o tej samej nazwie, co ktoś inny w Twojej branży. Może się również okazać, że
istnieje kilka kombinacji słów, które można pożytecznie i sensownie zastosować w Twojej firmie i które
nie zostały jeszcze wykorzystane. Następnie należy rozważyć, czy lub w jakim stopniu chcesz promować
swoją firmę w Internecie. Prawdopodobnie będziesz chciał sprawdzić, czy nazwa, z którą chcesz
handlować, nie została już zarejestrowana w Internecie przez kogoś innego. Jeśli masz witrynę
internetową, jej nazwa domeny jest unikalną metodą identyfikacji, dzięki której ludzie mogą ją znaleźć,
trochę jak adres pocztowy. Podobnie jak adresy pocztowe, nie możesz użyć adresu, który został już
zajęty; a po eksplozji usług internetowych pod koniec lat 90. wielu to zrobiło. Możesz to łatwo
sprawdzić, korzystając z dowolnej liczby usług rejestracji nazw domen. Twój dostawca usług
internetowych (ISP) prawdopodobnie zapewni funkcję wyszukiwania nazwy domeny na swojej stronie
głównej; w przeciwnym razie możesz spróbować www.netnames.com. Więcej informacji na temat
promowania usług online można znaleźć w rozdziale 6.
Materiały biurowe
Kiedy zastanawiasz się, jak nazwać siebie, możesz zacząć się zastanawiać, czy potrzebujesz
profesjonalnie zaprojektowanych i wydrukowanych wizytówek i papeterii. Wszystko to może pomóc
w wyświetlaniu bardziej profesjonalnego obrazu, a wizytówki mogą być przydatne przynajmniej w
uzyskaniu imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych. Nie są one jednak warunkiem koniecznym dla
Twojej firmy.
Jeśli możesz zrobić to dobrze i tanio, to śmiało, ale w przeciwnym razie moja rada byłaby
skoncentrowana na uzyskaniu pierwszych zleceń, zamiast martwić się zbytnio o wygląd swoich
papeterii.
Kiedy już zajmiesz się projektowaniem papeterii, na własnym komputerze lub z profesjonalną pomocą,
pamiętaj o podaniu wszystkich danych kontaktowych: adresu, telefonu i, jeśli je masz, faksu, telefonu
komórkowego, poczty elektronicznej i strony internetowej. Ponadto, jeśli polegasz na własnych
umiejętnościach projektowych, staraj się nie dać się ponieść fantazyjnym krojom pisma lub efektom
publikowania na biurku, chyba że jesteś rozsądnym projektantem. Uzyskasz bardziej profesjonalny
wygląd dzięki prostemu, subtelnemu układowi.
Właściwe ustalanie priorytetów
Jest argument, aby powiedzieć, że pierwszą rzeczą, o którą musisz się martwić zakładając firmę, nie
jest sam biznes, ale osiągnięcie zysku; sprzedawanie swoich umiejętności, otrzymywanie prowizji i
szybkie wykonywanie pracy, dzięki czemu możesz fakturować klientów i mieć pewność, że pieniądze
wpłyną do Twoich nowych, błyszczących kasetonów. To niewątpliwie prawda, a niektóre aspekty
zakładania firmy ułatwiają koncentrację na zyskach. Na przykład podatek dochodowy nie musi być

płacony przed upływem ponad roku od rozpoczęcia pracy. Ale oczywiście ignorowanie spraw
podatkowych przez tak długi czas nie jest receptą na sukces.

Na szczęście, nawet przy dużym nakładzie pracy, na początkowych etapach powinieneś być w stanie
znaleźć wolne miejsce, aby zająć się administracyjną stroną prowadzenia firmy.
5. Co absolutnie musisz zrobić
Rozpoczynając działalność gospodarczą, należy powiadomić organy podatkowe. Jeśli pracujesz jako
wolny strzelec, klienci mogą potrzebować dowodów twojego statusu samozatrudnienia, zanim cię
przyjmą, aby mogli mieć pewność, że nie będą odpowiedzialni za twoje składki na ubezpieczenie
społeczne. Jeśli zakładasz jednoosobową działalność gospodarczą, będziesz musiał powiadomić swój
lokalny urząd skarbowy. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z lokalnym urzędem skarbowym. Są
one wymienione w książce telefonicznej i poinformują Cię również, jak opłacać składki na
ubezpieczenie społeczne.
Jeśli nie chcesz prowadzić własnych kont, możesz również wyznaczyć księgowego dla swojej firmy. Na
początku nie będziesz ich potrzebować do żadnej pracy, ale mogą udzielić cennej pomocy i porady, jak
zacząć. Aby znaleźć księgowego, poproś inne osoby samozatrudnione lub małe firmy o zalecenia, jeśli
to możliwe. W przeciwnym razie możesz poszukać kogoś lokalnego w Yellow Pages. Warto
porozmawiać z kilkoma potencjalnymi doradcami, zanim wybierzesz jednego. Poproś o pisemną
wycenę ich stawek. Mogą się one znacznie różnić, ale tak naprawdę nie powinny być większe niż
kilkaset funtów na przygotowanie rocznych rachunków i zeznania podatkowego, jeśli masz dobre dane
księgowe. Sprawdź też, czy mają doświadczenie w Twojej branży.

Możesz polegać na swoim księgowym, który będzie reprezentował Twoją firmę przed organami
podatkowymi, więc pomocne będzie, jeśli będą dobrze rozumieli, co robisz, aby mogli najskuteczniej
argumentować Twoją sprawę.
3. Wyposaż się
1. Co jest potrzebne do działania
Jedną z największych zalet zakładania firmy copywriting jest to, jak niewielkich nakładów trzeba
włożyć, aby zacząć. W najprostszym przypadku możesz uciec z telefonem, komputerem osobistym (PC)
lub Apple Macintosh ze standardowym edytorem tekstu, takim jak Microsoft Word, a także drukarką,
pocztą e-mail i dostępem do Internetu - wszystko to można tanio kupić jako pakiet i koszty, które
prawdopodobnie mógłbyś odzyskać przy pierwszej prowizji. Możesz nawet nie martwić się o tak
podstawowy sprzęt, jeśli kilka pierwszych prac odbywa się w siedzibie klienta. Oprócz tego może się
przydać faks (chyba że komputer jest wyposażony w oprogramowanie umożliwiające wysyłanie i
odbieranie faksów) i, całkiem możliwe, inne wyposażenie, takie jak dyktafon lub magnetofon, skaner
(zwłaszcza jeśli zamierzasz mieć własną witrynę internetową) i coś, na czym będzie można wykonać
kopię zapasową swojej pracy. W dzisiejszych czasach powinieneś być w stanie odebrać to wszystko za
mniej niż 1000 £. Należy również pamiętać, że na większość technologii omawianych w tym rozdziale
ma wpływ prawo Moore'a (za Gordonem Moore'em, założycielem Intela), które zasadniczo mówi, że
ilość dostępnej pamięci komputerowej na dolara podwaja się co 18 miesięcy. Pomaga to obniżyć ceny
wszystkiego, od laptopów po drukarki w dość stałym tempie, więc należy pamiętać, że niektóre z
podanych tutaj cen mogą szybko stracić aktualność. Być może będziesz musiał kupić półki, biurko i

krzesło, jeśli nie masz pod ręką mebli, których możesz używać w swoim biurze. Znowu jednak jest mało
prawdopodobne, aby kosztowało cię to więcej niż kilkaset funtów.
Pamiętaj, że od samego początku nie musisz szukać kompletnego, nowoczesnego środowiska
biurowego. Najlepszym rozwiązaniem może być zakup absolutnego minimum, którego potrzebujesz, i
dodanie lub ulepszenie mebli biurowych i wyposażenia, gdy potrzebujesz lub masz na to trochę
gotówki.
Zachowaj rachunki za wszystko, co kupujesz, ponieważ wszystkie te wydatki można odliczyć od
podatku.
2. Twój komputer
Twój komputer będzie podstawowym narzędziem biznesowym i warto poświęcić trochę czasu na
podjęcie właściwej decyzji przy jego wyborze, jeśli jeszcze go nie masz. Dostępne opcje mogą wydawać
się nieco zniechęcające, ale należy wziąć pod uwagę: Nowe czy używane? Jeśli naprawdę brakuje Ci
gotówki, możesz rozważyć zakup używanego komputera. Zanim jednak to zrobisz, pamiętaj o
następujących kwestiach:
◆ Komputery podwajają moc i obniżają cenę o połowę mniej więcej co 18 miesięcy (patrz powyżej
prawo Moore'a), więc nawet nowy komputer kupiony dzisiaj prawdopodobnie będzie przestarzały za
kilka lat. Używany model będzie miał jeszcze krótszy okres użytkowania.
◆ Z tego samego powodu szybkość, pamięć i oprogramowanie używanych komputerów będą
prawdopodobnie znacznie gorsze niż w nowym modelu.
◆ Wielu producentów (na przykład Dell) umożliwia dostosowanie komputera przy zakupie nowego,
aby płacić tylko za to, czego potrzebujesz. Z używanym komputerem dostajesz to, co widzisz, a cena
może zostać podniesiona przez krzykliwą kartę do gier lub coś podobnego, które nie przyda Ci się w
Twojej firmie.
Radziłbym kupić nowy komputer, jeśli jeszcze go nie masz. Możesz obniżyć cenę, robiąc zakupy i
wybierając tylko te funkcje, których potrzebujesz.
PC czy Apple Mac?
Kilka lat temu wybór, czy kupić komputer PC, czy Apple Macintosh, był głównym wyborem dla
większości początkujących autorów tekstów. Modny Apple zawsze był ulubionym narzędziem branż
kreatywnych, takich jak projektowanie i publikowanie, głównie dlatego, że jest łatwy w użyciu, a jego
system operacyjny jest przystosowany do obsługi plików graficznych i tym podobnych. Z drugiej strony
komputery osobiste stały się główną platformą w większości innych firm, ponieważ są tańsze i
doskonale radzą sobie z większością aplikacji korporacyjnych. W rezultacie wiele kreatywnych aplikacji,
takich jak QuarkXPress, profesjonalny pakiet DTP używany przez większość wydawców, zostało
początkowo opracowanych z myślą o Apple, podczas gdy ogólne aplikacje biznesowe, takie jak pakiet
produktów Microsoft Office (który obejmuje Word, najczęściej używany edytor tekstu) zostały
zaprojektowane dla komputerów PC. Również przez długi czas oba typy komputerów miały duże
trudności ze wzajemnym zrozumieniem, więc potrzebne były specjalne programy, aby pliki Apple były
czytelne na komputerze i odwrotnie. Jednak w dzisiejszych czasach systemy PC i Apple są w dużej
mierze interoperacyjne, a najpopularniejsze oprogramowanie działa na obu, więc to, który z nich
wybierzesz, jest w dużej mierze kwestią osobistego gustu. Pisanie ogólnie wygląda na mniejsze na
ekranach Apple Mac niż na PC. Komputery Apple Mac mają inne dziwactwa (takie jak brak prawego
przycisku myszy), do których może się przyzwyczaić, jeśli wcześniej pracowałeś z komputerami PC.

Jabłka są jednak niezaprzeczalnie ładniejsze, łatwiejsze w użyciu i generalnie szybsze i bardziej
responsywne niż komputery PC.
Jeśli naprawdę nie jesteś pewien, który typ komputera wybrać, możesz pomyśleć o tym, skąd będzie
pochodzić większość Twojej pracy. Jeśli Twoimi klientami są prawdopodobnie agencje reklamowe lub
wydawnictwa, warto kupić Apple Mac, ponieważ jest to typ komputera, z którego najczęściej
korzystają. Jeśli spodziewasz się, że większość projektów będzie skierowana do klientów
korporacyjnych, komputer może być bezpieczniejszym rozwiązaniem.
Komputer stacjonarny kontra laptop
Kolejne pytanie brzmi, czy warto zainwestować w laptopa zamiast w bardziej masywny komputer
stacjonarny. Ponownie, jest to w dużej mierze kwestia osobistego gustu. Punkty, które mogą wpłynąć
na twoją decyzję, obejmują:
◆ Laptopy są zwykle o jedną trzecią droższe niż komputery stacjonarne, ale ten dodatkowy wydatek
może być tego wart, jeśli nie masz dużo miejsca w biurze lub możesz uzyskać dodatkową pracę, mając
przy sobie komputer.
◆ Jeśli kupujesz laptopa i zamierzasz go często nosić ze sobą, prawdopodobnie będziesz chciał wykupić
dodatkowe ubezpieczenie na wypadek przypadkowego uszkodzenia, utraty lub kradzieży. Pamiętaj,
aby często tworzyć kopie zapasowe swojej pracy.
◆ Laptopy mogą być bardziej podatne na zużycie niż komputery stacjonarne oraz trudniejsze i droższe
w modernizacji.
◆ Jednak komputer przenośny może być bardzo przydatny, jeśli prawdopodobnie będziesz
potrzebować prezentacji dla obecnych lub potencjalnych klientów. Jeśli uważasz, że laptop byłby
przydatny, warto rozważyć następujące kwestie:
◆ Rozmiar ekranu, jasność i rozdzielczość. Jeśli Twój laptop ma pozostać w biurze przez większość
czasu, ze względu na Twoje oczy warto wybrać jak największy ekran o najwyższej rozdzielczości.
Pamiętaj również, że przyciemnione ekrany mogą być niemożliwe do zobaczenia w jasnym świetle.
◆ Urządzenia peryferyjne i złącza. Podobnie jak w przypadku wszystkich komputerów, postaraj się,
aby Twój laptop był jak najbardziej „połączony”. Możesz również chcieć dowiedzieć się, czy Twój laptop
może łączyć się z Internetem przez telefon komórkowy lub łączyć się z innymi komputerami za
pośrednictwem sieci.
◆ Rozmiar i waga. Podczas gdy większy laptop może nie być złym zakupem (ponieważ będziesz mieć
lepszy ekran i klawiaturę do pracy), jeśli zamierzasz go zabrać ze sobą, chcesz, aby był tak lekki, jak to
tylko możliwe.
◆ Żywotność baterii. Im dłużej, tym lepiej, jeśli zamierzasz w podróży dużo pracować. Jeśli regularnie
pokonujesz długie podróże, warto kupić zapasową baterię, którą możesz zabrać ze sobą. Jeśli masz
zamiar dużo nosić laptopa, prawdopodobnie będziesz chciał kupić również solidną torbę.
3. Oprogramowanie
Oprogramowanie jest zwykle dostarczane w pakiecie z komputerem, aw niektórych przypadkach
można zaoszczędzić kilka groszy, kupując maszynę wypełnioną programami od mniej znanych
dostawców. Może się to okazać fałszywą ekonomią. Czy ci się to podoba, czy nie, świat i jego pies
używają produktów Microsoft Office, a jeśli tego nie zrobisz, prędzej czy później utkniesz, gdy klient

wyśle ci niezwykle ważny arkusz kalkulacyjny Excel lub prezentację PowerPoint, której nie możesz
przeczytać. Nie jest też dobrym pomysłem zakładanie, że będziesz w stanie podnieść bootleg
lub tania kopia tego, czego potrzebujesz później. Po pierwsze, bootlegi są nielegalne, a Twój prawnik
(jeśli taki masz) prawdopodobnie zaleciłby, abyś trzymał się właściwej strony prawa, jeśli chcesz
prowadzić odnoszący sukcesy biznes. Po drugie, nawet przecenione wersje samodzielnych programów,
takich jak PowerPoint lub Excel, mogą obniżyć koszty o setki funtów - więcej niż kosztowałoby
kupowanie całej partii w pakiecie przy pierwszym zakupie komputera. Kiedy patrzysz na
oprogramowanie, polecałbym zakupić Microsoft Word, PowerPoint i Excel jako absolutne minimum,
jeśli nie z innego powodu niż to, że Twoi klienci prawdopodobnie będą wysyłać Ci pliki w tych
formatach. Outlook i Internet Explorer - programy firmy Microsoft do obsługi poczty e-mail i
przeglądarki internetowej - będą standardowo dostarczane z każdym pakietem Office.
Ogólnie rzecz biorąc, większość oprogramowania, które będziesz potrzebować do obsługi plików przez
Internet, można pobrać bezpłatnie lub za niewielką opłatą, którą można odliczyć od podatku.
Edytory tekstu, przeglądarki i poczta elektroniczna
Trzy najważniejsze programy, których będziesz używać jako copywriter, to edytor tekstu (do pisania),
przeglądarka internetowa (do dostępu do Internetu) i poczta elektroniczna (do komunikacji z klientami
i kontaktami). Jeśli nie kupiłeś komputera z innej planety, istnieje szansa, że otrzymasz wszystkie trzy
w pakiecie z maszyną. Jeśli korzystasz z komputera, skończysz przy użyciu programów Microsoft Word
i Microsoft Internet Explorer. Jeśli kupisz Apple, otrzymasz Pages (kompatybilny z Wordem) i Safari.
Tak czy inaczej, będziesz gotowy do pracy. Prawdopodobnie otrzymasz również program Microsoft
Outlook lub Mail, w zależności od tego, czy używasz komputera PC, czy Maca. Oba będą w porządku,
chociaż jeśli chodzi o pocztę e-mail, warto pamiętać, że istnieje szeroki zakres opcji do wyboru i możesz
chcieć skorzystać z więcej niż jednej. Konto poczty internetowej korzystające z dostawcy, takiego jak
Hotmail, Yahoo! lub Gmail, może być przydatny jako kopia zapasowa, gdy musisz podać adres e-mail,
ale uważaj na spam lub będziesz musiał często uzyskiwać dostęp do wiadomości e-mail w ruchu. Innym
systemem poczty e-mail powszechnie występującym w dużych firmach jest Lotus Notes od IBM, z
którego korzysta ponad 120 milionów ludzi na całym świecie, chociaż jest mało prawdopodobne, że
napotkasz go, chyba że pracujesz dla klienta, który go używa.
Pamiętaj, że usługi poczty internetowej są mniej wszechstronne niż standardowe pakiety poczty email, takie jak Outlook Express. A ponieważ są oparte na niezależnie hostowanych witrynach
internetowych, od czasu do czasu są podatne na awarie usług
Oprogramowanie zabezpieczające
W dzisiejszych czasach jakąś formę oprogramowania zapobiegającego atakom wirusów należy
postrzegać raczej jako konieczność niż luksus. Pakiety ochrony przed wirusami są teraz standardowo
wyposażone w większość komputerów i mogą być aktualizowane automatycznie przez Internet; gdy
nowe typy wirusów pojawiają się prawie codziennie, jeśli system ochrony przed wirusami nie jest
często aktualizowany, szybko staje się przestarzały. Jeśli Twój komputer nie ma fabrycznie
zainstalowanego systemu antywirusowego, prawdopodobnie będziesz musiał zapłacić roczną
subskrypcję i pobrać ją z Internetu. Kilka funtów, które będzie cię to kosztować w ciągu roku, jest więcej
niż warte tej inwestycji. W najlepszym przypadku atak wirusa może utrudnić pracę i może okazać się
kłopotliwy, jeśli wirus zostanie przekazany klientom. W najgorszym przypadku niektóre wirusy mogą
wyczyścić dysk twardy komputera lub uszkodzić komputer. Niewiele jest do wyboru między systemami
ochrony przed wirusami. Główni dostawcy, w tym McAfee czy Sophos, są mniej więcej na równi pod
względem skuteczności (w rzeczywistości niektórzy z nich to różne marki dla tych samych firm), więc

równie dobrze możesz wybrać ich na podstawie ceny lub rekomendacja od znajomych. Jedną z rzeczy,
które odkryłem, jest jednak to, że niektóre z tych systemów mogą same zakłócać działanie komputera
i spowalniać go. W takim przypadku należy usunąć program (używając opcji „Odinstaluj” w pliku „Dodaj
/ Usuń programy” w folderze Panelu sterowania na komputerze, jeśli korzystasz z pakietu Microsoft
Office) i spróbować u innego dostawcy. Jeśli Twoja praca może wymagać obsługi lub generowania
poufnych materiałów, możesz rozważyć zainstalowanie zapory ogniowej, która działa jak elektroniczny
strażnik na Twoim komputerze, aby uniemożliwić hakerom dostęp do niego przez Internet; jeśli nic
więcej, może uspokoić umysły klientów. Jeden prawdopodobnie będzie dołączony do twojego systemu
antywirusowego, ale jeśli nie, to prostą, skuteczną i bezpłatną zaporę ogniową o nazwie Zone Alarm
można pobrać ze strony www.zonealarm.com
Wybór komputera Apple Mac może pomóc w zapobieganiu atakom wirusów, ponieważ większość
wirusów jest zaprojektowana do infekowania komputerów PC. Nadal dobrze jest je zdobyć
forma ochrony komputera Macintosh.
4. Dostęp do Internetu
Możliwość korzystania z internetu, dostępu do internetu, poczty e-mail i innych aplikacji jest
praktycznie niezbędna w dzisiejszym środowisku biznesowym. Jako copywriter jest to jedna z
nielicznych rzeczy, na które radzę nie iść na skróty. W chwili pisania tego tekstu nadal można znaleźć
dostawców usług internetowych (ISP), którzy zapewnią Ci dostęp do Internetu za darmo lub prawie za
darmo dzięki usłudze dial-up, co zasadniczo oznacza nawiązanie połączenia telefonicznego w celu
połączenia się z dostawcą usług internetowych. Spowoduje to zablokowanie linii telefonicznej (chyba
że masz drugą linię w miejscu pracy) i nie spowoduje naliczenia żadnych korzyści za telefon. Ponadto
możesz być ograniczony przez szybkość połączenia.
Znacznie lepszym rozwiązaniem jest łącze szerokopasmowe, które zapewnia szybkie, „zawsze
aktywne” połączenie i pozostawia wolną linię telefoniczną. Internet szerokopasmowy jest obecnie
dostępny praktycznie wszędzie, a jego koszt gwałtownie spada. W każdym razie wzrost
produktywności, jaki uzyskasz dzięki jego użyciu, z łatwością spłaci miesięczną opłatę abonamentową.
Połączenie szerokopasmowe pozwoli Ci również w pełni wykorzystać szereg przydatnych aplikacji
internetowych, takich jak:
◆ Usługi Voice over IP (VoIP), takie jak Skype. Umożliwiają one bezpłatne dzwonienie do innych
użytkowników tej samej usługi i dają możliwość wykonywania połączeń międzynarodowych po
znacznie obniżonych stawkach. VoIP to coś więcej niż tylko usługa telefoniczna, ponieważ zawiera
aplikacje od komunikatorów (patrz poniżej) po wideokonferencje.
◆ Komunikatory (IM). Jeśli regularnie pracujesz z tą samą grupą klientów i kontaktów, gorąco
zachęcam do sprawdzenia, czy używają oni usług komunikatorów, takich jak Windows Live Messenger
lub Yahoo! Posłaniec. Pozwalają one zobaczyć, kiedy ludzie są online i rozmawiać z nimi przez Internet
w czasie rzeczywistym. Może to być przydatne, gdy ściśle współpracujesz z nimi nad projektem,
ponieważ wysyłanie wiadomości jest mniej uciążliwe niż rozmowa telefoniczna i szybsze (i mniej
formalne) niż e-mail.
◆ Serwisy społecznościowe. Chociaż toczy się debata na temat wartości witryn, takich jak Facebook
czy MySpace dla biznesu, mogą one służyć jako sposób na utrzymywanie kontaktu z klientami i
kontaktami oraz umożliwianie łatwego zaprezentowania swojego portfolio pracy online, jeśli to zrobisz
nie mają czasu ani ochoty na stworzenie strony internetowej (patrz rozdział 6).

Jeśli jesteś użytkownikiem laptopa, możesz również rozważyć zainstalowanie sieci bezprzewodowej w
swoim obszarze roboczym. Zaletą tego jest to, że pozwala być dużo bardziej elastycznym w kwestii
miejsca pracy (np. Podczas jedzenia śniadania w kuchni) i innych osób (członków rodziny,
współlokatorów lub w bardziej profesjonalnej konfiguracji) klientów i współpracowników) mogą
udostępniać połączenie szerokopasmowe. Główne technologie do wyboru to WiFi i WiMAX. Ten
pierwszy, który jest tradycyjnie używany w domowych i małych biurach, jest idealny do wszystkiego,
czego może potrzebować typowy copywriter. Oczywiście, jeśli pracujesz w siedzibie klienta lub w
wynajmowanych lub serwisowanych biurach (patrz następny rozdział), sposób uzyskiwania dostępu do
Internetu może być podyktowany typem łączności zapewnianej w budynku. Jeśli dużo podróżujesz,
możesz rozważyć zakup mobilnej karty danych do podłączenia do laptopa. W ten sposób możesz
połączyć się z Internetem z dowolnego miejsca, korzystając z sieci telefonii komórkowej.
Ceny i jakość usług internetowych różnią się niemal z dnia na dzień. Przed podjęciem ostatecznej
decyzji o dostawcy, kup specjalistyczny magazyn, taki jak Internet, aby być na bieżąco z najnowszymi
ofertami i rekomendacjami.
5. Komputerowe urządzenia peryferyjne
Drukarki
Oprócz telefonu i komputera jednym z najważniejszych zakupów technologii będzie prawdopodobnie
drukarka. Możesz wybierać między modelami do drukarek atramentowych lub laserowych. Te
pierwsze są tańsze, ale mają wyższe koszty eksploatacji i prawdopodobnie są mniej opłacalne, jeśli
spodziewasz się drukowania dużych ilości tekstu. Innym wyborem jest maszyna czarno-biała i
kolorowa. Drukarki kolorowe są nie tylko droższe od czarno-białych, ale również ich koszty eksploatacji
są wyższe. Kolor może pomóc w prezentacji, ale prawdopodobnie jest naprawdę potrzebny tylko
wtedy, gdy twoja praca będzie zawierać element projektu lub układu, na przykład jeśli musisz
dostarczyć odbitki próbne do podpisania.
Jeśli kupujesz nowy komputer, możesz mieć dołączoną do niego drukarkę. Sprawdź cenę katalogową
drukarki, ale jest prawdopodobne, że łączna cena przyniesie znaczne oszczędności.
Skanery
Skaner nie jest niezbędny do copywritingu, ale znowu może być przydatny, jeśli jest oferowany ze
zniżką jako część pakietu przy zakupie komputera. Główne zastosowania skanerów to włączanie
obrazów do dokumentów i witryn internetowych oraz, w połączeniu z programami do optycznego
rozpoznawania znaków, skanowanie drukowanych dokumentów bezpośrednio do edytorów tekstu,
aby można było manipulować tekstem. Jednak wraz z rosnącym wykorzystaniem obrazów cyfrowych i
kopii elektronicznych (elektronicznych wersji tekstu, które można przesyłać przez Internet), obie te
aplikacje stają się mniej krytyczne. W razie potrzeby dobry skaner i związane z nim oprogramowanie
można odebrać w dowolnym sklepie komputerowym za mniej niż 100 funtów.
Urządzenia pamięci masowej
Wcześniej czy później twój komputer umrze. To jest fakt życia. A jeśli nie zapisałeś regularnie swojej
pracy w innym miejscu, to Ty (i Twoi klienci) będziecie żałować. Na szczęście w dzisiejszych czasach
wszystko, czego potrzebujesz, aby tak się nie stało, to pendrive lub JumpDrive, dostępne tanio online
lub w dowolnym sklepie komputerowym lub elektronicznym. W rzeczywistości możesz nawet nie
potrzebować kupować dysku flash. Obecnie tworzę kopię zapasową danych z ponad dziesięciu lat na
moim iPodzie, który wciąż ma dużo wolnego miejsca na muzykę, a jeśli zaczynasz, prawdopodobnie
możesz wykonać kopię zapasową swojej pracy na telefonie komórkowym. Możliwość noszenia przy

sobie pełnego zestawu plików jest szczególnie przydatna, jeśli chcesz uzyskać do nich dostęp z dala od
bazy, na przykład jeśli wykonujesz jakąś pracę w siedzibie klienta na jego komputerach, ale warto
rozważyć ochrona hasłem dostępu do poufnych plików w przypadku utraty urządzenia
magazynującego. Pamiętaj, aby przechowywać pliki kopii zapasowych w bezpiecznym miejscu.
Posiadanie dobrego systemu kopii zapasowych nie ma sensu, chyba że go używasz. Powinieneś nabrać
zwyczaju regularnego kopiowania plików na dysk; przynajmniej raz w miesiącu, a najlepiej co tydzień.
Inne urządzenia peryferyjne
Jest mało prawdopodobne, że na początek będziesz potrzebować czegoś więcej niż komputer i
drukarka. Ale w miarę upływu czasu możesz skończyć z innymi dodatkami, takimi jak aparat cyfrowy
(który pozwoli ci pobrać zdjęcia bezpośrednio na komputer) lub karty i złącza, które pozwolą ci
podłączyć laptopa (jeśli masz one) na telefon komórkowy (dzięki czemu podczas podróży można
uzyskać dostęp do Internetu). Lista gadżetów jest prawie nieskończona i szczegółowe omówienie ich
wykracza poza zakres tej książki. Jedyną kwestią, jaką chciałbym poruszyć, jest to, że prawdopodobnie
byłoby nierozsądne wydawanie pieniędzy na cokolwiek, co nie może pomóc w uzyskaniu oczywistego
zwrotu. Jeśli musisz kupić nowy sprzęt, rozejrzyj się.
6. Inne wyposażenie
Telefony i sekretarki
Telefon to prawdopodobnie najważniejsze narzędzie w Twojej firmie. Jeśli pracujesz w domu, warto
pomyśleć o drugiej linii telefonicznej do pracy. Możesz dostać sam telefon za grosze, ale ponieważ
będziesz go często używać, możesz chcieć kupić taki, który ma takie funkcje, jak klawisze szybkiego
dostępu do numerów, z którymi często dzwonisz. Sekretarka jest również dobrym pomysłem, chociaż
większość firm telekomunikacyjnych (w tym BT) oferuje tanie lub bezpłatne sieciowe usługi poczty
głosowej, z których można skorzystać w razie potrzeby.
Być może najlepszym pomysłem na początek jest zakup połączonego telefonu,
automatyczna sekretarka i faks (patrz poniżej), co nie powinno kosztować Cię więcej niż około 100 GBP.
Faksy
Pomimo wzrostu popularności poczty elektronicznej jako głównego sposobu wymiany informacji
między lokalizacjami faks jest nadal przydatnym elementem zestawu
biznesowi, choćby dlatego, że niektórzy klienci mają zautomatyzowane systemy księgowe, które są
zaprogramowane do wysyłania zamówień, wezwań do zapłaty i innych rodzajów potwierdzeń faksem.
Jednak jeśli nie podejrzewasz, że będziesz często korzystać z faksu, prawdopodobnie początkowo nie
ma powodu, aby martwić się zbyt dużymi wydatkami na ten sprzęt. Po ponad dziesięciu latach pracy
w biznesie jako niezależny copywriter nadal nie mam problemów z korzystaniem z urządzenia, które
dzieli moją linię telefoniczną i ma wbudowany system zgłoszeniowy na wypadek, gdyby mnie nie było.
Telefony komórkowe
Jeśli jesteś jedną z nielicznych osób na świecie, które nie mają telefonu komórkowego,
prawdopodobnie teraz jest czas, aby się zanurzyć. Telefon komórkowy jest oczywiście szczególnie
przydatny, jeśli spodziewasz się dużej odległości od bazy, na przykład pracy w siedzibie klienta.
Ponieważ nieodebrane połączenie może oznaczać nieodebraną pracę, powinieneś mieć telefon
komórkowy przy sobie i włączony, jak najczęściej. Z tego samego powodu lepiej jest mieć taryfę

regularną, a nie płatną zgodnie z rzeczywistym użyciem (pamiętaj, że biznesowe rozmowy telefoniczne
można odliczyć od podatku), aby nie skończyć się wyczerpaniem kredytu w środku ważna rozmowa.
Wykup ubezpieczenie, aby łatwo uzyskać wymianę w przypadku zgubienia lub kradzieży telefonu.
Pamiętaj, aby umieścić swój numer telefonu komórkowego na papeterii i materiałach promocyjnych.
Jeśli masz automatyczną sekretarkę, podaj swój numer telefonu komórkowego w wiadomości
wychodzącej.
Kserokopiarki
Niezależnie od tego, czy ją kupujesz, czy wynajmujesz, kserokopiarka to drogie urządzenie.
Prawdopodobnie nie warto w to inwestować, chyba że będziesz dzielić się tym (i kosztami) z innymi
lub masz dobry powód, by oczekiwać, że będziesz musiał regularnie wykonywać kilka kopii
dokumentów lub w jakiś sposób odzyskasz koszty poprzez praca, którą wykonujesz.
◆ Pamiętaj, że od czasu do czasu możesz wykonywać kopie za pomocą faksu (patrz wyżej).
◆ O ile nie mieszkasz w naprawdę odległym miejscu, w pobliżu może znajdować się kopia do
okazjonalnych prac związanych z kopiowaniem. Sprawdź najbliższe żółte strony.
◆ Większość drukarek może pełnić funkcję kserokopiarek (i odwrotnie).
◆ Jeśli chcesz kupić kserokopiarkę, używana maszyna będzie prawdopodobnie dużo tańsza i nadal
może być objęta gwarancją serwisową
Dyktafony i dyktafony cyfrowe
Dyktafon lub dyktafon cyfrowy to przydatny gadżet, który trzeba mieć pod ręką
ważne wywiady, ale ostrzegałbym przed użyciem jednego zamiast
odręczne notatki lub skróty. Próba wyśledzenia pół tuzina zdań, które można cytować w ciągu godziny
nagrania, jest procesem czasochłonnym i prawie nie poprawi Twojej wydajności. Poza tym, chyba że
zajmiesz się raportowaniem śledczym
raczej nie natkniesz się na sytuacje, w których nie będziesz mógł później dokładnie sprawdzić faktów,
liczb i zwrotów.
Decydując się na zakup rejestratora radzę kupić model, który wymaga standardowych baterii, aby w
nagłych wypadkach bez problemu zaopatrzyć się w nowe.
7. Meble
Gdziekolwiek pracujesz, postaraj się, aby Twoje środowisko było wygodne, bezpieczne i zdrowe. Jeśli
sam urządzasz miejsce do pracy, prawdopodobnie będziesz chciał:
◆ biurko, które jest wystarczająco duże, aby rozłożyć na nim ćwiczenia i pomieścić komputer, telefon
i inny sprzęt
◆ dobre krzesło, które zapewnia podparcie pleców i ma odpowiednią wysokość do biurka
◆ dobre oświetlenie z lampy biurkowej typu anglepoise lub podobnej
◆ półki lub szafki na akta, łatwo dostępne w miejscu pracy.
Nie musisz na to wszystko wydawać fortuny. Ale upewnij się, że masz meble, które są praktyczne i
ergonomiczne, ponieważ przez jakiś czas będziesz z nimi w bliskim kontakcie. Dobrze jest też mieć sofę

lub wygodne krzesło w miejscu pracy lub w jego pobliżu, na którym można odpocząć od komputera,
na przykład podczas przeglądania materiałów źródłowych lub szukania inspiracji. (To bardzo zły
pomysł, aby mieć telewizor przed sofą lub wygodnym krzesłem.)
Więcej informacji na temat środowisk pracy znajduje się w następnym rozdziale.
8. Pojazdy
Nie potrzebujesz samochodu ani innego pojazdu, aby zostać copywriterem, ale jeśli go masz, może się
przydać w podróży służbowej. Koszt przebiegu biznesowego można doliczyć do podatku; Więcej na ten
temat w Rozdziale 5. Należy również pamiętać, że wszelkie podróże wykraczające poza dojazd do i z
miejsca pracy mogą wpłynąć na wysokość składki ubezpieczeniowej - skonsultuj się z ubezpieczycielem.
4.Gdzie pracować
1. Twoje opcje
Główną atrakcją prowadzenia własnej firmy copywriting jest to, że nie musisz codziennie dojeżdżać do
i z biura pracodawcy. Oczywiście niektórzy ludzie lubią przebywać w biurze, co może być ważną kwestią
do rozważenia, jeśli planujesz założyć własną firmę. Istnieją trzy oczywiste wybory miejsca pracy, które
prawdopodobnie będziesz rozważać i które niekoniecznie muszą się wzajemnie wykluczać:
◆ praca w domu
◆ wynajem lub zakup biura
◆ praca w siedzibie klienta.
2. Praca w domu
Praca z domu jest najtańszą i najłatwiejszą opcją przy rozpoczynaniu działalności, ale przed podjęciem
decyzji o wyborze tej opcji należy rozważyć kilka ważnych kwestii.
◆ Czy jest wystarczająco dużo miejsca, aby pomieścić Ciebie i Twój sprzęt do pracy bez zakłócania
przestrzeni życiowej innych osób?
◆ Czy inni domownicy będą Cię rozpraszać podczas pracy?
◆ Czy będziesz mieć odpowiedni i niezakłócony dostęp do linii telefonicznych, gniazdek elektrycznych
itp.?
Idealnie byłoby, gdybyś chciał mieć oddzielny pokój, z dala od przejścia i hałasu innych mieszkańców
(w tym zwierząt), który możesz wykorzystać jako swoje biuro. Piwnica lub strych byłyby dobrym
wyborem, podobnie jak nieużywany garaż, wychodek lub szopa, pod warunkiem, że pomieszczenie jest
suche, ciepłe i bezpieczne. Upewnij się, że w wybranym obszarze biurowym jest dużo miejsca na głowę,
dobre oświetlenie, gniazdka elektryczne i tak dalej. Możesz również zainstalować oddzielną linię
telefoniczną lub dwie dla swojej automatycznej sekretarki i faksu. Mieszanie pracy z życiem rodzinnym
Jeśli nie mieszkasz sam, pracując w domu, będziesz musiał wziąć pod uwagę wpływ, jaki inni członkowie
Twojego gospodarstwa domowego będą mieli na Twoją firmę i odwrotnie. Jeśli inni pasażerowie są
nieobecni w ciągu dnia, powinieneś mieć mniej zmartwień. Ale co, jeśli musisz pracować do późna? I
czy będą mieli coś przeciwko, że pracujesz, gdy mają dzień wolny? Praca w domu wymaga poważnej
dyscypliny, zarówno dla Ciebie, jak i dla innych domowników. Tak jak będziesz musiał oprzeć się
pokusie przedłużenia przerwy na śniadanie lub lunch o „poszukanie informacji” przed telewizorem, tak
będziesz musiał podkreślać innych, że nie możesz przeszkadzać w pracy. To może być niezwykle trudne.
Niektórzy ludzie nie chcą uwierzyć w tę pracę

może się zdarzyć poza biurem i bez względu na to, jak bardzo jesteś zajęty, będzie Cię przyciągać z
filiżankami herbaty i prośbami o „szybką rozmowę”, która może skończyć się okradaniem Cię z cennego
czasu. Rebuffowanie takich podejść może nadwerężyć relacje; będziesz musiał nauczyć się radzić sobie
w sytuacjach dyplomatycznych, aby móc jasno określić, kiedy nie możesz przeszkadzać bez obrażania.
Niektórzy pracownicy domowi omijają ten problem, przyjmując politykę zamkniętych drzwi lub
podobną sztuczkę, aby wskazać, że nie można im przeszkodzić. W innych obowiązuje zasada „zakazów”
w określonych godzinach dnia. Warto porozmawiać z osobami, które znasz i które pracują w domu,
aby dowiedzieć się, jak sobie radzą. Te kwestie nie dotyczą tylko wpływu, jaki inne osoby będą miały
na Twój biznes. Badania firmy telekomunikacyjnej BT dotyczące `` pracy zdalnej '' (innymi słowy pracy
poza biurem pracodawcy) wykazały, że podczas gdy osoby pracujące w domu mają zwykle wyższą
jakość życia, jakość życia ich partnerów może ponieść. Dzieje się tak głównie dlatego, że pracownikom
domowym łatwo jest pracować w godzinach nadliczbowych, pochłaniając to, co inni członkowie
rodziny uważają za „czas odpoczynku”. Warto to rozważyć, zastanawiając się, gdzie pracować.
Radzenie sobie z przerwami
Bez względu na to, jak dobrze uda Ci się oddzielić środowisko domowego biura od reszty domu, zawsze
będą sytuacje, w których będziesz musiał radzić sobie z nieoczekiwanymi przerwami. Oto kilka
wskazówek, co robić:
◆ Przede wszystkim, jeśli na pewno potrzebujesz niezakłóconej ciszy i spokoju przez określony czas,
na przykład w celu odebrania ważnego telefonu, warto wcześniej uprzedzić innych domowników.
◆ Jeśli chcesz zrobić sobie przerwę w pracy, zapisz wszystkie dokumenty, nad którymi pracujesz, na
komputerze, nawet jeśli spodziewasz się nieobecności tylko na chwilę lub dwie. (W rzeczywistości
dobrym zwyczajem jest zapisywanie pracy w regularnych odstępach czasu, być może w każdym
akapicie lub dwóch w przypadku ważnych dokumentów, ponieważ awarie komputera mają paskudny
zwyczaj pojawiania się niezapowiedzianych).
◆ Zanotuj także godzinę, jeśli rozliczasz klientów według stawki godzinowej lub dziennej.
◆ Jeśli jesteś w środku ważnego ciągu myśli lub fragmentu
badania, dobrym pomysłem jest zanotowanie kilku notatek, które pomogą Ci przejść do miejsca, w
którym przerwałeś, po powrocie.
◆ Zwracaj uwagę na to, jak długo trwa Twoja przerwa, i pamiętaj o wszystkich
pilne projekty, które możesz mieć w ręku.
Jesteś swoim własnym szefem, więc to, jak zorganizujesz swój czas, zależy od Ciebie. Jeśli potrzebujesz
czasu w ciągu dnia na poradzenie sobie z obowiązkami domowymi, na przykład dlatego, że masz
rodzinę, możesz później nadrobić zaległości w pracy, a nawet zdecydować się na zmniejszenie ilości
wykonywanej pracy. Jeśli jednak chcesz świadczyć profesjonalną usługę, musisz upewnić się, że wpływy
zewnętrzne nie powstrzymają Cię przed dotrzymaniem terminów klientów w odpowiednim czasie.
Zapewnienie profesjonalnego wizerunku
Jednym z ograniczeń związanych z używaniem domu jako biura jest to, że prawdopodobnie nie będzie
to idealne miejsce do spotkań z klientami. Zwykle nie powinno to stanowić problemu. Większość
klientów będzie bardziej niż zadowolona, widząc Cię we własnym lokalu (w końcu oszczędza im to
podróży). W przeciwnym razie pub lub restauracja mogą być dobrym miejscem na nieformalne
spotkania. Jeśli naprawdę chcesz zaimponować klientowi, na przykład w prezentacji dużego projektu,

możesz rozważyć wynajęcie sali konferencyjnej w hotelu lub podobnym (tutaj jednak wizyta w biurze
klienta jest prawdopodobnie lepszym pomysłem) . Zapewnienie poważnego, profesjonalnego frontu
obejmuje obszary takie jak hałas w tle podczas rozmów telefonicznych. Cicha muzyka może być
akceptowalna; dźwięk telewizora raczej nie wzbudzi zaufania (aw każdym razie może osłabić zdolność
słuchania rozmówcy). Ze względu na nieunikniony hałas w tle (taki, jaki często wywołują moje dzieci,
kiedy rozmawiam przez telefon), jedynym rozwiązaniem może być wyjaśnienie, że pracujesz w domu.
Względy finansowe i prawne
Jeśli pracujesz w domu, masz prawo do potrącenia części kosztów gospodarstwa domowego, takich
jak prąd i ogrzewanie, z podatku. Podatnik zaakceptuje szacunkową wysokość kosztów energii, które
można przypisać Twojej pracy. Na przykład, jeśli masz w domu cztery pokoje (z wyłączeniem łazienek,
szaf itp.) I jeden używasz do pracy, możesz odliczyć od podatku jedną czwartą swoich rachunków za
gaz i prąd. To samo dotyczy rachunku telefonicznego, jeśli telefon jest używany do rozmów służbowych
i prywatnych. Pamiętaj jednak, aby nie zawyżać roszczeń; Twój księgowy będzie w stanie doradzić, jaka
część kosztów będzie prawdopodobnie akceptowalna. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć
w następnym rozdziale). Z prawnego punktu widzenia rozsądnie jest upewnić się, że praca w domu nie
unieważnia żadnych ubezpieczeń, umów najmu lub kredytu hipotecznego. Pod warunkiem, że zostaną
powiadomieni, większość ubezpieczycieli, wynajmujących i pożyczkodawców prawdopodobnie nie
będzie miała problemu z pracą w domu, o ile jasno dasz do zrozumienia, że nie będziesz przyjmować
klientów w lokalu. W niektórych przypadkach składki ubezpieczeniowe mogą nawet spaść, ponieważ
możesz twierdzić, że jesteś w domu przez cały dzień.
3. Praca w biurze
Jeśli nie możesz lub wolisz nie pracować w domu, na przykład z powodu prowadzenia interesów z
innymi osobami, prawdopodobnie będziesz musiał wynająć lub kupić jakąś formę powierzchni
biurowej. Ponieważ zwykły zakup biura jest prawdopodobnie poza możliwościami większości
początkujących copywriterów, skoncentruję się tutaj na opcjach wynajmu, które są następujące. . .
Wynajem powierzchni
Wynajem powierzchni biurowej jest stosunkowo prostą sprawą, ale może być dość poważnym
przedsięwzięciem, jeśli dopiero zaczynasz, nie tylko dlatego, że możesz być zmuszony do wpłacenia
dużej kaucji lub związania się długą lub nieelastyczną umową najmu. Zasadniczo nie polecałbym
wynajmowania powierzchni jako start-upu, chyba że jesteś pewien, ile pieniędzy możesz zarobić i nie
możesz uzgodnić hojnych warunków z właścicielem. Może również pomóc, jeśli możesz podzielić
ryzyko z kimś innym, pod warunkiem, że masz pewność, że jego dochód jest gwarantowany.
Wykupienie leasingu może wiązać się z dużym kosztem i warto sprawdzać twoje dane lub zlecanie ich
sprawdzeniu przez księgowego, aby upewnić się, że Twoja firma będzie w stanie to wesprzeć. Warto
również zasięgnąć porady prawnej na temat umowy najmu przed jej podpisaniem.
W przypadku wynajmu biura warto rozważyć:
◆ Co się stanie, jeśli liczba osób w Twojej firmie wzrośnie lub spadnie?
◆ Czy biuro jest odpowiednie dla potrzebnego sprzętu, takiego jak komputery i drukarki?
◆ Czy to jest bezpieczne?
◆ Czy nadaje się do celu? (Innymi słowy, czy budynek jest zgodny z przepisami przeciwpożarowymi,
czy został zaprojektowany jako biuro, czy też został zaadaptowany? Itd.)

◆ Jak łatwo jest się tam dostać?
◆ Jaki jest stan części wspólnych budynku?
Podnajmowanie lub współdzielenie dzierżawy
Podnajęcie powierzchni biurowej lub dzierżawa z inną firmą jest prawdopodobnie lepszym pomysłem
niż samodzielne wynajmowanie z wielu powodów.
◆ Prawdopodobnie będziesz w stanie uzgodnić lepsze warunki.
◆ Możesz mieć możliwość współdzielenia mebli, sprzętu i usług z inną firmą.
◆ Możesz być w stanie wykonywać pracę dla innej firmy.
◆ Jeśli usługi innej firmy są komplementarne w stosunku do twoich, możesz polecić ją klientom i na
odwrót.
◆ Będziesz bardziej prawdopodobne, że poczujesz gwar w tradycyjnym biurze.
◆ Inna firma może być w stanie pomóc Twojej firmie w zakresie finansów lub usług.
Wbrew tym atrakcjom prawdopodobnie będziesz musiał poświęcić trochę elastyczności, ponieważ
przyszłość Twojej firmy będzie do pewnego stopnia powiązana z przyszłością firmy, z której
podnajmujesz lub z którą się dzielisz.
Sukces umowy podnajmu lub współdzielonej dzierżawy często zależy od tego, jak dobrze radzisz sobie
z biznesem, z którym się dzielisz. Posiadanie zbyt wiele lub zbyt mało wspólnych cech może być
szkodliwe.
Biura serwisowane
Inną opcją niskiego ryzyka jest wykupienie tzw. „Opłaty licencyjnej” obejmującej serwisowaną
powierzchnię biurową od wyspecjalizowanej firmy. Liderem w tej dziedzinie jest Regus
(www.regus.com); inne mogą być bardziej konkurencyjne, ale może się okazać, że publikowane stawki
są otwarte do negocjacji. Istnieje wiele powodów, dla których warto rozważyć biura serwisowane:
◆ Koszt początkowy biura serwisowanego będzie prawdopodobnie znacznie niższy niż koszt
znalezienia własnej przestrzeni, ponieważ zapewnione są meble, okablowanie komputerowe itp.
◆ Kaucja to zwykle dwumiesięczny czynsz, w porównaniu do maksymalnie sześciu
miesięcy ”w przypadku standardowej umowy najmu.
◆ Niektóre firmy oferują nawet usługę, która pozwoli ci ustalić próg opłacalności wykupienia razem z
nimi opłaty licencyjnej.
◆ Dzięki serwisowanemu biuru możesz się wprowadzić, założyć i rozbudować bez wysiłku. Niektóre
firmy mają nawet systemy inteligentnych telefonów, które mogą sprawić, że Twoja firma stanie się
międzynarodowa w ciągu kilku godzin.
◆ Często można wynająć „miejsce” na serwerze komputerowym w obsługiwanym biurze, co wraz z
okablowaniem pozwala znacznie zaoszczędzić na kosztach technologii.
◆ Jeśli coś pójdzie nie tak z budynkiem, od zatkanego zlewu po awarię klimatyzacji, nie musisz martwić
się o jego naprawę.

Podstawowe biura serwisowane mają wszystko, czego można by oczekiwać, pracując w dużej firmie,
od recepcjonistek po kserokopiarki.
Czołowi operatorzy mają również duże sale konferencyjne, systemy wideokonferencyjne i możliwość
korzystania z innych budynków w ich sieci do pracy podczas podróży po kraju lub za granicą.
Najważniejsze z nich jest jednak to, że pozwalają skupić się na prowadzeniu firmy.

Jednak jak za większość rzeczy płacisz za to, co dostajesz. Możesz więc rozejrzeć się, aby sprawdzić, czy
znajdziesz ofertę, która zapewnia tylko to, co Twoim zdaniem będzie Ci potrzebne.
4. Praca w siedzibie klienta
Klienci często oczekują, że będziesz pracować w ich siedzibie, na przykład dlatego, że musisz
pozostawać w bliskim kontakcie z innymi członkami zespołu lub ponieważ dokumenty, nad którymi
chcesz pracować, nie są dostępne poza ich organizacją. Oczywiście, trzeba znaleźć miejsce do pracy, a
jeśli pracujesz na systemach komputerowych klienta, oszczędza się zużycie własnego sprzętu. W
związku z tym koszty podróży prawdopodobnie wzrosną (i możesz nie być w stanie ich doładować), a
jeśli będziesz płacić za własną powierzchnię biurową, będziesz marnować pieniądze. Dlatego od
samego początku dobrym pomysłem jest ustalenie, czy Twoi klienci oczekują, że większość pracy
będzie wykonywana we własnym zakresie, czy też w ich siedzibie.
5. Prowadzenie księgowości dla autorów tekstów
Jeśli jesteś typowy dla większości copywriterów, prawdopodobnie jest to rozdział, którego boisz się
przeczytać. Pisarz handluje słowami, a nie liczbami, a większość autorów tekstów, z którymi się
spotkałem, ma tendencję do postrzegania postaci z podejrzliwością, jako czegoś trudnego do
zrozumienia i potencjalnie niebezpiecznego. Nierzadko zdarza się, że w inny sposób utalentowani
copywriterzy całkowicie ignorują takie rzeczy, jak dokumenty finansowe i podatki, być może w nadziei,
że odejdą. Nie trzeba dodawać, że skutek takiego postępowania (lub jego braku) jest zazwyczaj
katastrofalny. Nie musi tak być. Chociaż wahałbym się nazwać prowadzenie ksiąg „zabawą”, jest to
zazwyczaj dość prosta sprawa na poziomie przeciętnego przedsiębiorcy prowadzącego działalność na
własny rachunek. W przypadku trudnych spraw, takich jak wypełnianie zeznania podatkowego, możesz
zatrudnić księgowego za kilkaset funtów rocznie. A prowadzenie księgi gotówkowej może być
użytecznym sposobem śledzenia, ile zarabiasz (co może być satysfakcjonujące, gdy wszystko idzie
dobrze).
1. Gdzie zaczynasz?
Jest kilka rzeczy, które musisz zrobić dość szybko po założeniu firmy; z pewnością w ciągu pierwszych
kilku miesięcy.
◆ Skontaktuj się z lokalnym urzędem skarbowym (możesz go znaleźć w Yellow Pages pod „HM Revenue
and Customs”) w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia działalności i powiedz im, że jesteś
samozatrudniony (za nieprzestrzeganie tej zasady grozi kara w wysokości 100 GBP ). Otrzymasz
unikalny numer podatkowy (UTR)
numer, który niektórzy klienci mogą zażądać przed podjęciem pracy.
◆ Jeśli zakładasz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, musisz zarejestrować ją w Companies
House (więcej informacji na stronie www.companieshouse.co.uk). Opowiedzą o tym, jak złożyć
dokumentację finansową dotyczącą

biznes.
◆ Jeśli myślisz o skorzystaniu z usług księgowego, teraz jest dobry moment, aby znaleźć takiego
księgowego, aby porozmawiał z Tobą o tym, jak prowadzić Twoje konta i doradził w innych obszarach
zakładania firmy, takich jak wybór prostego pakietu oprogramowania księgowego , jeśli potrzebujesz.
◆ Jeśli zdecydowałeś się zarejestrować jako płatnik VAT (patrz Rozdział 2), skontaktuj się z HMRC.
Ponownie możesz znaleźć szczegółowe informacje na temat swojego lokalnego
office w książce telefonicznej, pod „VAT”.
◆ Nabierz zwyczaju proszenia o pokwitowania za każdym razem, gdy wydajesz pieniądze na cokolwiek
niejasnie związane z Twoją firmą, od artykułów papierniczych po
komputery i trzymaj je w bezpiecznym miejscu.
2. Jak działają konta?
Miejmy nadzieję, że poczujesz ulgę, wiedząc, że nie jestem ekspertem w dziedzinie księgowości. Ty też
nie musisz nim być. Jeśli wcześniej prowadziłeś firmę, a nawet zajmowałeś się nią finansowo,
prawdopodobnie masz już dobry pomysł na podstawową księgowość. W takim przypadku możesz
pominąć tę sekcję (i być może ten rozdział), ponieważ dotyczy ona osób, które nie mają wcześniejszego
doświadczenia i / lub wiedzy na temat łączenia rachunków dla swojej firmy. Ryzykując stwierdzenie
bardzo oczywistego, oto jak powinny działać Twoje finanse.
◆ Pobierasz od klientów pieniądze za swoją pracę, zazwyczaj za pomocą faktury, co zapewnia dochód
Twojej firmie. Kopie twojego
faktury wraz z informacją, kiedy zostały zapłacone, stanowią podstawę do ewidencji dochodów.
◆ Wydajesz również pieniądze w imieniu swojej firmy, na podróże, sprzęt, artykuły papiernicze i tak
dalej. Zasadniczo księgowy i / lub podatnik będą musieli przedstawić pokwitowanie jako dowód
poniesienia wydatków.
◆ Musisz prowadzić rejestr wszystkich swoich dochodów i wszystkich wydatków w księdze kasowej,
która zawiera datę i kwotę każdej transakcji, wraz z informacją, w jaki sposób została zapłacona i za co
była przeznaczona.
◆ Pod koniec roku obrotowego (który trwa 12 miesięcy, ale nie musi być taki sam, jak rok
kalendarzowy), suma wszystkich wydatków, które podlegają opodatkowaniu (które niekoniecznie
stanowią wszystkie wydatki), jest odejmowana od sumy Twój przychód.
◆ Pozostaje Twój zysk netto. Na podstawie tej kwoty podatnik wylicza należny podatek.
◆ Sposób opodatkowania zależy od rodzaju prowadzonej działalności: jednoosobowa działalność
gospodarcza, spółka osobowa lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
◆ Jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, jeśli chcesz, możesz poprosić
podatnika, aby obliczył, ile jesteś winien. Aby to zrobić, musisz złożyć zeznanie podatkowe do 30
Wrzesień następujący po roku podlegającym ocenie i zaznacz sekcję, w której chcesz, aby obliczenie
podatku zostało wykonane za Ciebie.
◆ Alternatywnie możesz obliczyć kwotę, którą jesteś sobie winien (lub, co bardziej prawdopodobne,
poprosić księgowego, aby to obliczył). W takim przypadku możesz wypełnić zeznanie online lub

poprosić księgowego o wypełnienie zeznania podatkowego i przesłanie go do HMRC do 31 stycznia
następującego po roku podlegającym ocenie.
◆ Następnie podatnik sprawdzi obliczenia i prześle rachunek.
◆ Ale musisz zapłacić to, co Twoim zdaniem jesteś winien (zgodnie z obliczeniami własnymi lub
księgowymi) do 31 stycznia po zakończeniu roku obrotowego, niezależnie od tego, czy masz rachunek,
czy nie.
◆ Jeśli nie zapłacisz, możesz zostać obciążony grzywną powiększoną o odsetki od kwoty, którą według
podatnika jesteś winna.
◆ HMRC przyjmie, że Twój rachunek podatkowy pozostanie taki sam w następnym roku i zażąda
dwóch płatności na konto, każda stanowiąca połowę całości.
◆ Pierwsza wpłata na konto jest należna 31 stycznia po roku rozliczenia - w tym samym dniu, w którym
należy zapłacić podatek.
◆ Oznacza to, że pierwszy rachunek podatkowy będzie dotyczył nie tylko podatku za pierwszy rok;
będzie za półtora raza tyle.
◆ Druga wpłata na konto ma nastąpić do 31 lipca. Pod koniec następnego roku obrotowego kwota
wpłacona na konto jest odliczana od kwoty należnego podatku. Więc jeśli Twój rachunek podatkowy
spadł, możesz otrzymać zwrot z HMRC. W przypadku znacznego spadku dochodów podlegających
opodatkowaniu możesz poprosić podatnika o odroczenie drugiej wpłaty na konto.
◆ Jeśli Twoja firma jest spółką osobową, Ty (lub Twój księgowy) będziecie musieli również sporządzić
zeznanie podatkowe dotyczące spółki, które pokazuje, ile dochodu podlegającego opodatkowaniu
zostało osiągnięte przez spółkę osobową i jak został podzielony między każdego partnera. Każdy
partner nadal musi wypełnić zeznanie podatkowe.
◆ Pod innymi względami finanse spółki są podobne do finansów firmy jednoosobowej. Płatności są
obliczane w ten sam sposób i jednocześnie wymagalne
czasy.
◆ Jeśli prowadzisz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i mieści się ona w granicach prawa o
spółkach małej firmy (co prawie na pewno tak zrobi, w przeciwnym razie nie czytałbyś tej książki w celu
uzyskania porady), Twoje rachunki muszą być prawdopodobnie przygotowane w ustawowym formacie
przez księgowego. Kopia musi zostać wysłana do Companies House w ciągu 14 dni od ich zatwierdzenia
przez zarząd spółki oraz w ciągu dziesięciu miesięcy od zakończenia roku firmy. Niezastosowanie się do
tego jest przestępstwem, za które dyrektorzy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności i ścigani.
◆ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest oddzielnie zobowiązana do zapłaty podatku swoim
właścicielom i pracownikom. Podatek od osób prawnych to skomplikowana sprawa i zawsze warto
zasięgnąć porady eksperta w tej sprawie.
◆ Podatek od wartości dodanej jest nakładany przez HMRC i jest całkowicie niezależny od podatku
dochodowego i podatku dochodowego od osób prawnych. Więcej informacji o tym, jak sobie z tym
poradzić, znajdziesz w dalszej części tego rozdziału.
◆ Składki na ubezpieczenie społeczne (NIC) to kolejna opłata, o której musisz wiedzieć. Jeśli jesteś
samozatrudniony, jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub w ramach spółki
osobowej, musisz opłacać składki NIC klasy 2, które są stałą kwotą płatną kwartalnie lub miesięcznie

za pomocą polecenia zapłaty, plus NIC klasy 4, które są obliczane procentowo zysków pomiędzy
ustalonymi limitami.
3. Twój rok finansowy
Nie trzeba dodawać, że Twój rok finansowy trwa 12 miesięcy. Ale kiedy to się zaczyna i kończy, zależy
od Ciebie. Możesz po prostu przyjąć początek roku finansowego jako datę rozpoczęcia działalności.
Lub, jeśli jest to wygodniejsze, możesz zdecydować się na wypełnianie rachunków przez część roku w
pierwszym roku, aż do momentu rozpoczęcia roku finansowego, a następnie składać zeznanie co 12
miesięcy. Prawdopodobnie najlepszym powodem zmiany roku finansowego jest dopasowanie go do
roku podatkowego w Wielkiej Brytanii, który trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia. (Jednak podatek
dochodowy od osób prawnych opiera się na roku finansowym trwającym od 1 kwietnia do 31 marca).
Początek roku podatkowego przypada wtedy, gdy kanclerz zazwyczaj decyduje się na wprowadzenie
zmian w przepisach podatkowych, więc przyjęcie tego samego kalendarza przynajmniej zapobiegnie
nie musisz brać pod uwagę różnych przepisów w ciągu jednego roku.
4. Wpływy
Zachowaj wszystkie paragony związane z Twoją firmą. Nabierz zwyczaju proszenia o paragony za
każdym razem, gdy kupujesz coś, od komputerów po biro. Podczas podróży zachowaj bilet autobusowy
lub kolejowy zamiast paragonu. Jeśli pracujesz w domu, trzymaj się domowych rachunków za gaz, prąd
i tak dalej. Zachowaj swój rachunek telefoniczny, rachunek za telefon komórkowy i wyciągi z kart
kredytowych zawierające listę wydatków związanych z biznesem, takich jak abonamenty dostawcy
usług internetowych. Zachowaj wszystkie paragony. Zrozumiałeś? Powodem jest to, że wszystko to
razem zmniejszy Twój zysk netto, a tym samym Twój rachunek podatkowy. Albo spójrz na to z innej
strony: każdy wydatek, który poniesiesz i na który nie możesz okazać rachunku, zostanie uznany za
zysk. I nadal będzie to opodatkowane. Złóż swoje rachunki w kolejności dat i wprowadź szczegóły do
księgi kasowej. W tym celu możesz kupić księgi z regułami, jeśli chcesz zachować odręczne zapisy, ale
w dzisiejszych czasach bardziej prawdopodobne jest użycie arkusza kalkulacyjnego komputera, takiego
jak Microsoft Excel. Niestety, nie możesz odliczyć wszystkich wydatków biznesowych od podatku. I nie
wszystkie wydatki są kompensowane w ten sam sposób. Przedmioty, które będą służyć przez długi
czas, takie jak komputery, oprogramowanie komputerowe i meble biurowe, są traktowane jako
wydatki inwestycyjne. W przeciwieństwie do kosztów bieżących Twojej firmy, w przypadku takich
rzeczy, jak podróże lub artykuły papiernicze, są one rozłożone na kilka lat. Na przykład nie będziesz w
stanie odliczyć całej ceny swojego błyszczącego nowego komputera od podatku w roku, w którym go
kupiłeś (chociaż jeśli jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT, będziesz mógł odzyskać cały ten element
kosztu) .
Główne pozycje, o które możesz ubiegać się o zwrot podatku, są następujące.
◆ Koszty personelu, niezależnie od tego, czy zatrudniasz ludzi na pełny etat, czy też zatrudniasz osoby
do pomocy od czasu do czasu. Możesz również zapłacić partnerowi, jeśli pomaga w Twojej firmie, na
przykład w prowadzeniu ksiąg. Jeśli twój partner nie ma innej pracy, może to być wygodny sposób na
obniżenie podatku, ponieważ możesz wykorzystać jego podstawową ulgę podatkową (kwotę, do której
każda osoba ma prawo zarabiać bez podatku).
◆ Koszty lokalu, takie jak prąd, gaz, oprocentowanie czynszu lub kredytu hipotecznego oraz wynajem
telefonu. Jeśli pracujesz w domu, podatnik będzie oczekiwał, że będziesz ubiegać się o zwrot części
rocznych kosztów lokalu, która odzwierciedla kwotę, z której Twój dom jest wykorzystywany do celów
biznesowych. Na przykład, jeśli masz pięć pokoi w domu (w tym każdy pokój, w którym możesz zmieścić
biurko, takie jak kuchnie, pokoje dzienne i sypialnie, ale z wyłączeniem łazienek) i pracujesz całkowicie

w domu, uzasadnione byłoby twierdzenie, że do jednej piątej rachunków gospodarstwa domowego
przed opodatkowaniem. Zwykle do obliczenia opłaty za „korzystanie z domu jako biura” stosuje się
ustaloną kwotę tygodniową.
◆ Możesz również ubiegać się o zwrot kosztów naprawy swojego biura, nawet jeśli jest to tylko
pomieszczenie w Twoim domu. Pamiętaj jednak, że nie oznacza to, że możesz zrekompensować koszty
odnowienia całego domu. Podobnie jak w przypadku innych
wydatki domowe, podatnik dopuści tylko część kosztów, które można przypisać bezpośrednio do
Twojego miejsca pracy. Zwróć też uwagę, że naprawy to nie to samo, co ulepszenia. To drugie, według
HMRC, zwiększy wartość twojego miejsca pracy, a jeśli jesteś jego właścicielem, będzie oznaczać, że
możesz być zobowiązany do zapłaty podatku od zysków kapitałowych od części zysków, jeśli i kiedy je
sprzedasz.
◆ Ogólne koszty administracyjne związane z codziennym prowadzeniem firmy. Będą to rachunki
telefoniczne; opłaty pocztowe, ksero i artykuły papiernicze; kurierzy, jeśli ich używasz; koszt czasopism,
gazet i innych materiałów informacyjnych; subskrypcje publikacji i usług, takich jak dostęp do
internetu; koszty ubezpieczenia; naprawy i leasing sprzętu; i wszystko inne, co kupujesz do swojego
biura.
◆ Wydatki na samochód, takie jak paliwo, ubezpieczenie komunikacyjne, członkostwo w organizacjach
motoryzacyjnych lub opłaty za wynajem, mogą być również dozwolone, chociaż podatnik będzie
zakładał, że będzie pewien osobisty przebieg. Jeśli często używasz samochodu do pracy, rejestruj
przebieg biznesowy i realistycznie oblicz, jaką część całkowitego przebiegu to stanowi. Skorzystaj z tej
wartości procentowej, aby obliczyć element biznesowy wydatków na samochód. Jeśli jesteś
zarejestrowanym podatnikiem VAT i odzyskasz cały podatek VAT naliczony od wszystkich wydatków
na benzynę, będziesz zobowiązany do uiszczenia ustalonej kwartalnej opłaty za benzynę do HMRC, aby
pokryć każdy prywatny przebieg. Alternatywnie możesz skorzystać z ustalonych przez HMRC stawek
milowych w biznesie wynoszących 40 pensów za milę przez pierwsze 10 000 mil i 25 pensów za milę
później.
◆ Wszystkie koszty podróży, w tym opłaty za przejazdy autobusem, pociągiem, taksówką i samolotem
oraz noclegi w hotelach lub pensjonatach, o ile są bezpośrednio związane z działalnością. Podobnie,
jeśli podróżujesz po kraju lub za granicą i podróż wiąże się z elementem pracy, możesz ubiegać się o
zwrot kosztów, które odzwierciedlają ten element. Możesz również ubiegać się o posiłki, o ile są one
koniecznie częścią podróży związanych z pracą. Jednym z kryteriów, o których słyszałem, aby to ocenić,
jest to, że muszą zostać poniesione poza promieniem pięciu mil od twojego normalnego miejsca pracy.
◆ Koszty promocyjne poniesione w związku z reklamą Twojej firmy. Może to obejmować na przykład
koszt utworzenia strony internetowej. Niestety, jednego z głównych wydatków, które
prawdopodobnie napotkasz podczas promocji swojej firmy - kosztów nawiązywania kontaktów,
obiadów lub rozrywki z klientami i kontaktami - nie można odliczyć od podatku. Nie można również
ubiegać się o zwrot podatku naliczonego z tytułu rozrywki.
◆ Koszty zawodowe, w tym honoraria księgowych (księgowy prawdopodobnie szybko wskaże, że ich
płatność można odliczyć od podatku) i prawników, jeśli z nich korzystasz.
◆ Koszty finansowe, takie jak opłaty i odsetki od firmowych rachunków bankowych, kart kredytowych,
zakupów ratalnych lub pożyczek, ale nie spłaty kapitału.
◆ Twoja emerytura. Zwykle nie uwzględniałbyś ich w swojej książeczce gotówkowej, ale powinny
zostać uwzględnione w zeznaniu podatkowym. Cokolwiek robisz, ważne jest, aby odłożyć trochę

pieniędzy na emeryturę, jeśli zamierzasz pozostać w biznesie przez dłuższy czas, ponieważ nikt inny
tego nie zrobi. Emerytura dla interesariuszy będzie prawdopodobnie najlepszą opcją, ponieważ jest
tania w prowadzeniu i prosta w konfiguracji. Aby uzyskać więcej porad, porozmawiaj ze swoim
niezależnym doradcą finansowym, jeśli takiego masz.
Nie możesz ubiegać się o zwrot podatku, bez względu na to, jak ważne mogą one być dla utrzymania
Twojej firmy, obejmują rozrywkę, jedzenie i napoje (z wyjątkiem kosztów utrzymania związanych z
podróżami służbowymi) oraz prezenty, chyba że są na nich logo Twojej firmy.
5. Faktury
Twoje faktury powinny zawierać następujące szczegóły:
◆ Twoja nazwa handlowa oraz, jeśli prowadzisz zarejestrowaną firmę, numer firmy.
◆ Twój adres i inne dane kontaktowe, takie jak numer telefonu, faks i adres e-mail.
◆ Data wystawienia faktury.
◆ Numer faktury. Możesz użyć dowolnego systemu numeracji, ale dobrze jest mieć taki, który pozwala
zidentyfikować klienta, miesiąc i rok, którego dotyczy każda faktura. HMRC zwykle wymaga pewnego
rodzaju systemu numerowania sekwencyjnego, więc łatwo jest sprawdzić, czy faktury zostały
pominięte.
◆ Data, do której odnosi się praca. Zwykle będzie to data ukończenia projektu i dostarczenia go
klientowi, chyba że masz umowę na płatność z góry.
◆ Szczegóły wykonanej pracy. Jeśli otrzymujesz zapłatę za dzień lub słowo, podaj całkowitą liczbę dni
lub słów i stawkę wynagrodzenia.
◆ Szczegółowe informacje o wszelkich kosztach lub wydatkach, jakie obciążasz klienta. Niektórzy
klienci mogą z przyjemnością obciążyć ich kosztami poniesionymi w ich imieniu, takimi jak rozmowy
telefoniczne lub podróże. Inni mogą oczekiwać, że poniesiesz te koszty w ramach swojego
wynagrodzenia. (Ze względu na prostotę w mojej opłacie zwykle uwzględniam rozmowy telefoniczne i
inne podstawowe koszty, ale obciążam większe wydatki, takie jak opłaty za taksówkę lub pociąg).
◆ Całkowita należna kwota.
◆ Twoje warunki. Większość klientów będzie oczekiwała 30 dni i raczej nie zapłaci wcześniej, ale
przestrzeganie tych warunków jest przynajmniej dobrym pretekstem do ścigania działów kont, które
obawiają się, że mogą opóźniać płatność.
◆ Jeśli jesteś zarejestrowanym płatnikiem VAT, na stronie musisz podać swój numer VAT każdej
faktury. Musisz również wykazać sumę częściową wszystkich opłat i kosztów, a następnie należny
podatek VAT od sumy częściowej, która w przypadku usług copywriting będzie według standardowej
stawki 17,5 procent w momencie pisania.
Możesz również chcieć dołączyć wzmiankę o wszelkich zniżkach za szybkie płatności i szczegóły konta
bankowego dla klientów, którzy płacą elektronicznie za pośrednictwem automatycznego systemu
rozliczeń bankowych (BACS). Będziesz mógł otrzymać inne osoby w ulotkach z lokalnego biura HMRC.
6. Zarządzanie przepływem środków pieniężnych
Zarządzanie przepływem gotówki jest proste: wpłać pieniądze tak szybko, jak to możliwe i trzymaj się
ich jak najdłużej. Chociaż może to nie wydawać się zbyt ważne, gdy masz dużo projektów w ruchu i

ciężko pracujesz, aby dotrzymać terminów, jest to kluczowe zadanie w prowadzeniu firmy. Twoi klienci
z pewnością potraktują to poważnie (równie dobrze mogą, ponieważ problemy z przepływami
pieniężnymi mogą sparaliżować najzdrowsze firmy), co powoduje efekt domina, że na otrzymanie
zapłaty możesz czekać znacznie dłużej, niż się spodziewasz. Jest wiele rzeczy, które możesz zrobić, aby
zachować kontrolę nad przepływem gotówki.
◆ Wczesna faktura. Jeśli nie od razu po zakończeniu pracy, to przynajmniej do końca miesiąca.
◆ Jeśli pracujesz nad projektem, którego ukończenie zajmie trochę czasu, poproś o płatność w ratach
- na przykład co miesiąc.
◆ Jeśli masz jakiekolwiek powody, by podejrzewać, że płatność Twojego klienta może zająć dużo czasu
(lub nie zapłacić w ogóle), możesz nalegać na płatność lub częściową płatność z góry.
◆ Zachęć klientów do szybkiej spłaty, na przykład pięcioprocentowy rabat od faktur rozliczonych w
ciągu siedmiu dni. Mniejsze, zarządzane przez właścicieli firmy często doceniają tego rodzaju
transakcje.
◆ Zwracaj uwagę na faktury, które nie zostały zapłacone po 30 dniach i nie bój się ścigać rozliczenia.
Często uprzejmy telefon lub e-mail z pytaniem, czy faktura została rozliczona do zapłaty, wystarczy,
aby poprosić o czek.
◆ Bądź przygotowany na zwiększenie presji, jeśli po kilku miesiącach nadal nie otrzymałeś
wynagrodzenia. Wielu copywriterów obawia się, że prześladowanie ich klientów zepsuje zbudowane
przez nich relacje i zagrozi ich szansom na przyszłą pracę. Ale musisz zadać sobie pytanie, jaką wartość
ma klient, który ci nie zapłaci.
◆ W ostateczności rozważ zażądanie odsetek od wszelkich opóźnionych płatności (do czego masz
prawo) lub grożenie wniesieniem sprawy do sądu ds. Drobnych roszczeń. Nie słyszałem jeszcze, żeby
copywriter rzeczywiście naprawiał takie zagrożenie, ale jeśli kiedykolwiek będziesz musiał, to pamiętaj,
że prawdopodobnie pomoże to w Twojej sprawie, jeśli zachowasz kopie całej stosownej
korespondencji.
◆ Wpłać czeki na swoje konto w dniu ich otrzymania.
◆ Poświęć trochę czasu, aby dowiedzieć się, jak możesz usprawnić proces płatności z klientem. Na
przykład wiele firm ma problemy z przetwarzaniem faktur, jeśli nie podają numeru zamówienia
złożonego przez osobę składającą zamówienie.
◆ Niektórzy klienci mogą chcieć, abyś dodał swoje dane bankowe do ich listy dostawców, aby mogli
płacić elektronicznie. To jest dobre. Jeśli korzystasz z systemu, istnieje większe prawdopodobieństwo,
że otrzymasz zapłatę na czas.
◆ Osobiście nie opowiadam się za opóźnianiem płatności na rzecz własnych dostawców, chyba że jest
to naprawdę konieczne; w końcu być może będziesz musiał prosić ich o przysługę w przyszłości.
Skorzystaj jednak z każdej okazji, aby zatrzymać pieniądze, na przykład płacąc za nowy komputer na
raty.
Jeśli to wszystko wydaje się zbyt trudne, rozważ poniższą historię dotyczącą mojego znajomego
copywritera, Garetha Llewellyna. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych Gareth zaczął od czasu do czasu
pisać artykuły do strony internetowej, z menedżerami której miał szczególnie dobre relacje. Praca
wzrosła, a Gareth skoncentrował się na dotrzymywaniu terminów, zamiast na wysyłaniu faktur. Potem
strona internetowa zaczęła popadać w kłopoty i Gareth nagle zdał sobie sprawę, że jest mu winien

sporo pieniędzy - około 5000 funtów, na których był wówczas zależny, aby opłacić podatek - i jeszcze
nic z tego nie widział. Ostatecznie minął ponad rok, zanim ustawa została uregulowana. „Bank i
podatnik byli ze mnie co najmniej niezadowoleni” - mówi. „Zasada jest taka, że nie wykonuj kolejnej
pracy, dopóki pierwsza nie zostanie opłacona”.
Jest jednak dobra wiadomość. Firmy copywriting są stosunkowo odporne na problemy z przepływami
pieniężnymi, ponieważ ich koszty są dość niskie (lub, innymi słowy, marże są bardzo wysokie).
7. Wybór księgowego
Nie potrzebujesz księgowego dla swojej firmy, ale może ci się to przydać, szczególnie jeśli spodziewasz
się zarabiania sporych pieniędzy. Dobry księgowy powinien być w stanie spłacić swoje wynagrodzenie,
przedstawiając sugestie, które mogą pomóc w obniżeniu podatku, a także będzie w stanie doradzić Ci
w innych obszarach Twojej działalności. Może również upewnić się, że Twoje zeznania podatkowe są
prawidłowe i poinformować Cię, o jakie świadczenia możesz się ubiegać. Poziom usług, które otrzymasz
od księgowego, będzie zwykle zależał od tego, ile mu zapłacisz. Powinieneś być w stanie znaleźć kogoś,
kto sprawdzi twoje książki i wypełni zeznanie podatkowe za około 500 £ rocznie, plus VAT. Za
dodatkową (na ogół niewielką) opłatą biuro księgowe może zebrać Twoje księgi na podstawie
paragonów i innych podstawowych informacji, chociaż może się wydawać, że lepszym pomysłem jest
prowadzenie własnej księgi gotówkowej, aby mieć oko na swoje finanse. Jedną rzeczą, o której warto
pamiętać, decydując się na zatrudnienie księgowego, jest to, czy ma on odpowiednie doświadczenie w
Twojej branży. W rzeczywistości Twój księgowy będzie odpowiedzialny za negocjacje w imieniu Twojej
firmy z podatnikiem, więc dobrze jest, jeśli z góry wie, jakie są rodzaje zezwoleń. Zapytaj innych
copywriterów, jeśli znasz kogoś, kogo by polecili. Ewentualnie poszukaj reklam w magazynach takich
jak The Freelance, publikowanych przez London Freelance Branch of the National Union of Journalists
lub UK Press Gazette. Jeśli nie możesz znaleźć kogoś, kto już obsługuje ludzi z Twojej linii biznesu, nie
rozpaczaj. Każdy dobry księgowy powinien nadal być w stanie pomóc Ci zaoszczędzić podatek. Jednak
nadal warto rozejrzeć się po okolicy, aby znaleźć doradcę, z którym uważasz, że możesz sobie poradzić.
Jeśli wszystko inne zawiedzie, lokalne książki telefoniczne powinny podać kilka nazw, od których można
zacząć.
8. Składanie własnych zeznań podatkowych
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wypełniać własne zeznania podatkowe. Jeśli twoje dochody są dość
niskie, powiedzmy, ponieważ pracujesz tylko w niepełnym wymiarze godzin, a twoje rachunki są
proste, prawdopodobnie można bezpiecznie założyć, że zatrudniając księgowego nie zaoszczędzisz
dużo. W tych okolicznościach najłatwiej jest poprosić podatnika, aby obliczył, ile jesteś winien,
wypełniając formularze dostarczone przez HMRC. Musisz je zwrócić przed 30 września każdego roku.
Jeśli zdecydujesz się zostać własnym księgowym, na ogół HMRC chętnie Ci pomoże i doradzi, na co
możesz, a czego nie możesz pozwolić w ramach podatku. Może się również okazać, że wiele z tego, co
jest dozwolone, opiera się na negocjacjach z władzami, a nie na sztywnych i szybkich zasadach.
Rejestracja w Government Gateway (www.gateway.gov.uk) przy użyciu nazwy użytkownika i hasła jest
również dość prosta. Otrzymasz PIN i będziesz mógł wypełnić zeznanie podatkowe online na stronie
www.hmrc.gov.uk. Po wprowadzeniu wszystkich danych program obliczy należny podatek. Możesz
zapisywać informacje i wracać do nich tak często, jak chcesz, jeśli chcesz zmienić dane lub dodać dalsze
szczegóły. Wydrukuj i prześlij do 31 stycznia.
9. Ubezpieczenie społeczne
Sposób opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (NIC) będzie zależał od sposobu założenia firmy.
Jeśli prowadzisz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, będziesz płacić miesięczne wynagrodzenie

w ramach opcji Pay As You Earn, a składki na ubezpieczenie społeczne zostaną dodane do tego, jak w
przypadku każdego innego pracownika. Jeśli jesteś samozatrudniony jako osoba prowadząca
jednoosobową działalność gospodarczą lub jako partner w biznesie, zazwyczaj płacisz dwa różne
rodzaje NIC, zwane Class 2 i Class 4. NIC Class 2 są ustalane według zryczałtowanej stawki miesięcznej,
którą możesz opłacać miesięcznie bezpośrednio rachunek debetowy lub kwartalny. Rachunki są
wysyłane automatycznie po zarejestrowaniu się jako samozatrudniony w urzędzie skarbowym. NIC
klasy 4 są wypłacane oprócz kart NIC klasy 2, jeśli Twoje zyski przekraczają określoną kwotę (około
5255 GBP rocznie) do około 34840 GBP (te progi są zwykle zwiększane co roku, więc sprawdź w HMRC).
Kwota, którą płacisz, jest obliczana jako procent (osiem procent w momencie pisania) twoich zysków
między górną a dolną granicą. Jeśli chcesz lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat NIC, w tym
zwolnień, istnieje przydatny przewodnik zatytułowany Składki na ubezpieczenie społeczne dla osób
samozatrudnionych o niskich zarobkach, który możesz pobrać ze strony www.hmrc.gov.uk lub uzyskać
od urząd skarbowy, podając numer referencyjny ulotki CF10.
10. VAT
Podatek od towarów i usług (VAT) jest podatkiem całkowicie odrębnym od podatku dochodowego.
Musisz zarejestrować się jako płatnik podatku VAT, jeśli Twój obrót przekracza 64 000 GBP rocznie, ale
możesz zdecydować się na dobrowolną rejestrację poniżej tej kwoty. Po rejestracji możesz ubiegać się
o zwrot podatku VAT, który zapłaciłeś za dostawy, pod warunkiem, że masz dla nich paragon VAT.
Musisz również doliczyć podatek VAT do wszelkich dostaw dokonywanych w Wielkiej Brytanii, co
obejmuje wszystkie opłaty i wydatki, które ponosisz w imieniu klienta. Podatek VAT od copywritingu
jest naliczany według standardowej stawki 17,5% w momencie pisania. Twoje faktury będą musiały
zawierać numer VAT, a co trzy miesiące będziesz musiał przygotować rachunek VAT, który jest krótkim
podsumowaniem pokazującym, ile pieniędzy chcesz odzyskać i ile doliczyłeś. (Od 2002 r. Istnieje
również opcjonalny system zryczałtowanej stawki VAT, który umożliwia firmom o obrotach do 150000
GBP obliczanie płatności VAT jako określonego procentu, 9,5% na reklamę, od ich całkowitego obrotu
podlegającego opodatkowaniu, w tym VAT w wysokości 17,5 za cent. Aby dowiedzieć się więcej,
poproś swój urząd VAT o kopię Zawiadomienia 733 lub pobierz go ze strony www.hmrc.gov.uk).
Następnie musisz wypełnić zwrot VAT i wysłać go wraz z saldem konta, jeśli jesteś winien pieniądze, do
HMRC. Przykład kwartalnego rachunku VAT pokazano na rysunku 4. Jeśli to wszystko brzmi trochę
skomplikowanie, nie martw się. W porównaniu z podatkiem dochodowym, podatek VAT jest łatwy i
prawdopodobnie zająłbyś się nim sam, a nie przekazałbyś księgowemu. Jednak zajmowanie się tym co
trzy miesiące może nadal być uciążliwe, więc dyskusyjne jest, ile korzyści odniesiesz z rejestracji, jeśli
tak naprawdę nie musisz.
6. Jak znaleźć pracę - i ją zatrzymać
1. Źródła dochodu
Skąd będzie pochodzić Twoja praca? To pytanie nie jest tylko tym, które zadasz sobie, rozpoczynając
działalność, ale takie, które będzie się pojawiać tak długo, jak będziesz handlować. Jest całkiem
prawdopodobne, że już znasz część odpowiedzi; na przykład duży kontrakt, który jest Twój do wzięcia
lub dostęp do sieci kontaktów, która zapewni Ci stały dopływ pracy. Najprawdopodobniej ta obietnica
pracy pochodzi od istniejącego kontaktu, kogoś, z kim masz już wieloletni związek. Stąd pochodzi
przede wszystkim praca niezależnych copywriterów. Nawet jeśli nie masz jeszcze żadnych ofert pracy,
pamiętaj, że będą one pochodziły głównie od osób, które znasz. To ludzie, którzy zawsze bardziej ufają
Twoim umiejętnościom i pamiętaj o sobie. Jak jeszcze podbijasz biznes? Niektóre opcje do rozważenia
to:
◆ reklamowanie Twoich usług

◆ korzystanie z sieci w celu znalezienia pracy
◆ praca za pośrednictwem agencji.
Ta część poprowadzi Cię przez zawiłości każdego z nich, a także wszystko, co musisz wiedzieć o
prezentacji dla biznesu, od prezentacji po ceny.
2. Sieć
Jeśli Twoim najbardziej prawdopodobnym źródłem dochodu będą ludzie, których znasz (i wierz mi,
zwykle tak jest), wyjdź i porozmawiaj z nimi. Nie bój się bezczelnie wspomnieć nikomu, kogo znasz i
kto może być zainteresowany, że z przyjemnością zajmiesz się ich potrzebami copywritingowymi.
Niektórzy z nich mogą nawet przyjąć Twoją ofertę. A jeśli nie, to przynajmniej będą bardziej skłonni Cię
polecić, jeśli usłyszą o pracy jako copywriting w innym miejscu. Prowadzenie firmy copywriting
oznacza, że musisz stać się ekspertem w dziedzinie networkingu, sztuki nawiązywania i utrzymywania
kontaktów. Istnieje ogólna, choć nie uniwersalna zasada, że im dłużej pracujesz, tym łatwiej jest dostać
nową pracę. Dzieje się tak, ponieważ z biegiem czasu i zakładając, że Twoja praca jest wystarczająco
dobrej jakości, coraz więcej osób dowie się o Tobie, bezpośrednio lub poprzez skierowania, i będzie
prosić Cię o pomoc. Aby wprawić piłkę w ruch, musisz ciężko pracować nad zbudowaniem sieci
kontaktów. Dlatego często łatwiej jest rozpocząć działalność po pracy w firmie z branży kreatywnej lub
medialnej, w której prawdopodobnie spotkasz wiele osób lub organizacji, które mogłyby skorzystać z
Twoich usług.
3. Reklama i promocja
Jako copywriter byłbym jedną z pierwszych osób, które podkreśliłyby siłę reklamy i promocji. Muszę
jednak powiedzieć, że nie znam nikogo, kto byłby w stanie polegać tylko na tych metodach, aby
zwiększyć dochody z pisania. Chociaż jestem gotów udowodnić, że się mylę, uważam, że reklama i
promocja mogą być wykorzystywane jedynie jako uzupełnienie sieci jako sposób na zdobycie nowej
pracy. Ponadto powodzenie każdej kampanii promocyjnej w dużej mierze zależy od dwóch czynników:
czy medium, z którego korzystasz, dotrze do osób, które będą zainteresowane Twoją usługą; a
następnie, czy komunikat promocyjny przemawia do tych osób i skłania je do skontaktowania się z
Tobą w celu uzyskania dodatkowych informacji. Znalezienie tego, co działa, jest często procesem prób
i błędów, więc teoretycznie możesz wydać dużo pieniędzy bez generowania żadnego biznesu. Z tego
powodu, jeśli zamierzasz wypróbować reklamę, polecam przyjrzenie się niedrogim opcjom, które
gwarantują dotarcie do użytecznej publiczności. Oto pewne sugestie:
◆ Spróbuj zamieszczać reklamy w lokalnych publikacjach biznesowych (zamiast w lokalnej gazecie lub
książce telefonicznej), takich jak magazyn Izby Handlowej.
◆ Wystąp w jak największej liczbie zewnętrznych katalogów. Warto zacząć od www.mad.co.uk,
witryny marketingowej, reklamowej i projektowej prowadzonej przez Centaur, wydawcę Marketing
Week, Precision Marketing i inne czasopisma branżowe. (Więcej informacji na temat promowania się
w sieci można znaleźć poniżej).
◆ Rozważ bezpośrednią kampanię pocztową, pisząc do lokalnych firm, aby zaoferować swoje usługi.
Nie trzeba dodawać, że Twój list będzie musiał zawierać wszystkie składniki wspaniałej korespondencji:
dobre pismo, kreatywność i kuszącą ofertę. W części 2 tej książki znajdują się wskazówki do tego
wszystkiego. Śledź, ile wydajesz na promocję, aby mieć pewność, że uzyskujesz z niej korzystny
stosunek jakości do ceny.
4. Znajdowanie pracy w sieci

Internet jest niezwykle przydatny (niektórzy mogą powiedzieć, że jest niezbędny) jako narzędzie
badawcze do copywritingu, a także generuje dużo pracy kopiowania, zarówno dla stron internetowych,
jak i innych rodzajów mediów online. Nie oznacza to niestety, że sieć może przynieść Ci mnóstwo pracy.
Nadal musisz wyjść i zdobyć to tradycyjnymi metodami. Z mojego doświadczenia wynika, że możesz
poświęcić dużo czasu, wysiłku i pieniędzy na wypromowanie się w internecie i uzyskać bardzo niewiele
w zamian. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją trzy sposoby wyszukiwania pracy w sieci:
◆ używając go po prostu jako narzędzia badawczego do identyfikacji potencjalnych klientów
◆ rejestrując się w internetowych giełdach pracy dla freelancerów
◆ budując własną stronę internetową i próbując kierować do niej potencjalnych klientów za pomocą
wyszukiwarek, reklam online i innych metod.
Korzystanie z internetu jako narzędzia badawczego
Jeśli jest coś, do czego internet jest dobry, to muszą to być badania. Dotyczy to zarówno pracy, którą
wykonujesz, jak i nowych źródeł pracy. Co najmniej Internet może zapewnić dostęp do aktualnych
informacji o firmie, takich jak adresy, numery telefonów, e-maile, personel i struktury organizacyjne.
Skorzystaj z niego, aby dowiedzieć się więcej o firmach, dla których Twoim zdaniem mógłbyś pracować.
Sprawdź na ich stronach prasowych, czy zatrudniają agencję PR, która może być zainteresowana
Twoimi umiejętnościami pisania. Czy mają magazyn dla klientów, do którego mógłbyś się przyczynić?
Czy warto porozmawiać z dyrektorem marketingu o treści samej strony? Czy na stronie z podaniami o
pracę wspomina się, czy potrzebują pomocy w pisaniu na własny rachunek? Jednak, jak każda forma
badań, przeszukiwanie Internetu może być bardzo czasochłonne, jeśli nie masz dobrego pojęcia o tym,
czego szukasz. Radziłbym korzystać z wyszukiwania w sieci jako części szerszego, ustrukturyzowanego
planu znajdowania nowego biznesu. Możesz na przykład zdecydować, że zwrócisz się do wszystkich
firm wysyłających pocztę bezpośrednią wymienionych w lokalnych Yellow Pages, w takim przypadku
sprawdzenie ich witryn internetowych byłoby dobrym sposobem na uzyskanie dodatkowych informacji
o ich działalności.
Zapisywanie się do giełd pracy online
Szereg witryn internetowych, takich jak E-lance, Guru i Smarterwork, działa jako niezależne giełdy
pracy, na których klienci mogą publikować projekty, o które następnie składają oferty wykonawcy.
Giełdy te są generalnie oparte na subskrypcji i pobierają procent od każdej przeprowadzanej na nich
transakcji (prawie wszystkie mają wbudowany bezpieczny system płatności, za pośrednictwem którego
opłacane są projekty). W teorii brzmią jak świetny pomysł: po prostu zarejestruj się i składaj oferty na
dowolną liczbę projektów w zaciszu własnego biura. Jednak, podobnie jak wiele innych świetnych
koncepcji dotcomów, usługi te nie są tak dobre w praktyce. Problem polega na tym, że chociaż
koncepcja jest oczywistym zwycięzcą dla freelancerów o różnych kształtach, rozmiarach i
umiejętnościach, klienci być może są bardziej ostrożni, jeśli chodzi o wystawianie wartościowych
projektów do przetargu osobom, o których mają niewiele lub nie mają ich wcale. W rezultacie zarówno
wartość, jak i liczba projektów copywriting, które są publikowane na tych giełdach, są zazwyczaj dość
niskie, a liczba oferentów jest bardzo wysoka, często sięgająca dziesiątek. W obliczu ogromnej liczby
ofert pomocy, często z bardzo zróżnicowanymi cenami, wydaje się prawdopodobne, że większość
klientów wybiera po prostu tych specjalistów, którzy są zarejestrowani w serwisie najdłużej, a tym
samym mogą udowodnić swoje umiejętności na podstawie ocen z innego projektu właściciele. W
rezultacie Twoje szanse na wygranie oferty wynoszą w najlepszym przypadku około dziesięciu do
jednego; znacznie mniej niż można znaleźć jako copywriter w praktycznie każdej innej sytuacji
przetargowej.

Ponadto, aby zwiększyć swoje szanse na zdobycie zlecenia, możesz pokusić się o podcięcie cen innych
oferentów, tak że nawet jeśli wygrasz projekt, prawdopodobnie nie będzie on opłacalny. W ramach
poszukiwań związanych z tą książką subskrybowałem jedną z tych witryn, Smarterwork
(www.smarterwork.com), i „podchodziłem” do przynajmniej jednego projektu miesięcznie w ciągu
ponad sześciu miesięcy. Wiele z tych projektów było dokładnie tym rodzajem zadań, które moi stali
klienci regularnie mi powierzali, bez żadnej oferty. Mimo że spędziłem dużo czasu na prezentowaniu
projektów w Smarterwork, nigdy nie zarobiłem ani grosza na tej usłudze.
Podsumowując, chociaż oczywiście nie ma nic złego w zapisywaniu się na giełdy pracy online (pod
warunkiem, że nie pobierają od ciebie zbyt wysokich opłat z góry), byłbym bardzo ostrożny zakładając,
że możesz z nich zarobić. Co więcej, niedostatek projektów na wielu z tych wymian sprawia, że
zastanawiam się, ile z nich będzie nadal dostępnych, zanim przeczytasz ten rozdział.
Korzystanie ze strony internetowej do promowania siebie
Posiadanie własnej strony internetowej nie jest konieczne w marketingu usług, ale może być
wygodnym sposobem na zapewnienie ludziom dostępu do twoich danych uwierzytelniających i jest
szczególnie prawdopodobne, że zrobi wrażenie na klientach, jeśli spodziewasz się dużo pracy dla firm
z sektora technologicznego . Tworzenie strony internetowej jest na tyle dużym zagadnieniem, że
wymaga własnej książki; i na szczęście istnieje wiele dobrych podręczników. Zasadniczo będziesz
musiał wykonać następujące kroki:
◆ Znajdź miejsce, w którym będzie przechowywana (lub „hostowana”) Twoja witryna. Jeśli korzystasz
z usług dostawcy usług internetowych (ISP) do surfowania po sieci, prawdopodobnie okaże się, że
zapewnia on pewną ilość miejsca na osobiste witryny internetowe. Mogą jednak obowiązywać
ograniczenia dotyczące adresów witryn internetowych, z których możesz korzystać. Aby uzyskać
bardziej profesjonalne podejście, prawdopodobnie będziesz chciał mieć wybraną przez siebie nazwę
domeny, którą możesz kupić (pod warunkiem, że nie została już zajęta przez kogoś innego) z nazwy
domeny usługi rejestracyjne, takie jak Netnames (www.netnames.com). Często będą one w stanie
udostępniać również Twoją witrynę za opłatą.
◆ Zbuduj swoją witrynę. Jeśli masz ochotę na wyzwanie, możesz nauczyć się HTML (hipertekstowy
język znaczników, kod powszechnie używany do tworzenia prostych witryn internetowych) i zbudować
własny. HTML nie jest zbyt skomplikowany i możesz go opanować na tyle, by zacząć działać w ciągu
zaledwie kilku tygodni; dobrą książką dla początkujących jest Teach Yourself HTML (IDC Books).
Obecnie jednak istnieje wiele pakietów oprogramowania do tworzenia stron internetowych, takich jak
Dreamweaver firmy Macromedia lub Microsoft FrontPage, które jeszcze bardziej ułatwiają ten proces.
Należy jednak pamiętać, że wyniki mogą być nieco formalne. Inną opcją jest skorzystanie z pomocy
przyjaznego projektanta witryn internetowych lub zapłacenie za wykonanie tej pracy. Mogą nawet
zająć się rejestracją nazwy domeny i hostingiem za Ciebie.
◆ Promuj swoją witrynę w wyszukiwarkach i za pomocą linków do innych witryn. Marketing
internetowy to kolejny duży obszar, o którym wiele zostało napisane. W przypadku witryn
internetowych warto mieć na uwadze:
◆ Posiadanie strony internetowej nie gwarantuje natychmiastowego umieszczenia jej w
wyszukiwarkach. Możesz zgłosić swoją witrynę do umieszczenia w wykazie w każdej wyszukiwarce
(szczegóły dotyczące tego, jak to zrobić, znajdują się zwykle w linku ze strony głównej wyszukiwarki),
chociaż niektórzy mogą próbować Cię nakłonić zapłać za to - ale nawet wtedy nie ma gwarancji, że
Twoja witryna będzie katalogowana.

◆ Jeśli masz zamiar zapłacić za wpis w wyszukiwarce, lepiej zainwestować pieniądze w usługę taką jak
Google AdWords, która skutecznie kupuje listę za każdym razem, gdy zostanie wpisana określona fraza
wyszukiwania. Płacisz tylko wtedy, gdy ktoś klika link.
◆ Kolejnym darmowym sposobem na zwiększenie szans znalezienia się w sieci jest umieszczenie jak
największej liczby innych witryn z linkami do Twojej. „Pająki”, programy używane przez wyszukiwarki
do mapowania internetu, używają linków jako tras do wyszukiwania nowych witryn, więc Twoje szanse
na uzyskanie listy wzrosną, jeśli inne witryny będą zawierać linki do Twojej. Aby to zrobić, musisz albo
być zaprzyjaźniony z wieloma webmasterami, albo, jeszcze lepiej, zaoferować coś wartościowego, do
którego inni uważają, że warto umieścić link.
◆ Jest rzeczą oczywistą, że bez względu na to, jak prosty lub złożony jest projekt witryny, kluczowy jest
sposób jej zapisu. Dla inspiracji proponuję wprowadzić do wyszukiwarki kluczowe „usługi
copywritingowe” i przyjrzeć się, co mówią Twoi konkurenci. Kilku amerykańskich copywriterów,
których strony zrobiły na mnie wrażenie, to Ivan Levison (www.levison.com) i Nick Usborne
(www.nickusborne.com); jest o wiele więcej wartych obejrzenia.
5. Praca za pośrednictwem agencji
Niektóre agencje rekrutacyjne w sektorach mediów i komunikacji posiadają jednostki specjalizujące się
w zatrudnianiu freelancerów. Jeśli zaczynasz i / lub nie masz gotowego źródła pracy, może to być dobry
zakład, ale pamiętaj, że stawki, których możesz się spodziewać, mogą być niższe niż te, które możesz
uzyskać sprzedając swoje usługi bezpośrednio, ponieważ agencja obniży Twoje opłaty. Aby znaleźć
agencje, które mogą znaleźć dla Ciebie pracę, spójrz na sekcje reklam displayowych w magazynach
branżowych, takich jak Marketing, Tydzień Marketingu i Kampania. Dwie agencje, które obsługują duże
niezależne działy to Stop Gap i Major Players. Pamiętaj, że musisz mieć możliwość przekazania im CV.
Ponadto znalezienie firm rekrutacyjnych specjalizujących się w tego rodzaju biznesie poza Londynem
może być trudne.
Czy w prasie jest ogłaszana praca niezależna?
Tak, ale rzadko. I jest zwykle umieszczany przez agencje, takie jak te opisane powyżej. Ogólnie rzecz
biorąc, koszt reklamy graficznej oznacza, że firmy nie wykorzystają jej do rekrutacji freelancerów,
chyba że chcą wypełnić długoterminową umowę. Firmy takie jak BBC często ogłaszają kontrakty i
czasami mogą oferować pracę copywriterom. Od czasu do czasu mogą pojawić się inne możliwości;
najlepsze miejsca do obejrzenia znajdują się w cotygodniowej sekcji mediów gazety The Guardian i
powiązanej z nią witrynie http://media.guardian.co.uk, a także w głównych magazynach i witrynach
marketingowych, medialnych i kreatywnych: Marketing, Tydzień Marketingu, Kampania ,
www.campaignlive.com, www.brandrepublic.com, www.mad.co.uk i inne. Prawdopodobnie będziesz
musiał subskrybować większość z nich, chociaż koszt jest co najmniej odliczany od podatku.
6. Rozpoczynanie interesów przez telefon
W swojej książce The Well-Fed Writer, amerykański copywriter, Peter Bowerman, opowiada się za
uruchomieniem biznesu copywritingu poprzez ciągłą kampanię telemarketingową. Chodzi o to, że jeśli
przedstawisz się jak największej liczbie potencjalnych klientów, niektórzy prawdopodobnie dadzą ci
pracę. Technika Bowermana polega na ustaleniu docelowej liczby połączeń (powiedzmy do 50
dziennie, być może z książki telefonicznej firmy), napisaniu krótkiego scenariusza wprowadzającego i
kontynuowaniu podłączania się, aby stworzyć listę kontaktów, a następnie wysyłać pocztę i osobiste
wizyty, gdy smycz się nagrzeje. Nie mogę ręczyć osobiście za takie podejście, ponieważ go nie
stosowałem. Ale mogę powiedzieć, że jeśli masz nadzieję rozpocząć copywriting, praca nie przyjdzie

do ciebie sama. Musisz tam wyjść i to zdobyć. Więc jeśli jesteś na wolności, nawiązywanie połączeń z
osobami, które mogą być zainteresowane twoimi usługami, może być tylko dobrą rzeczą.
7. Promocja, imponowanie, wygrywanie i ceny
Niezależnie od tego, w jaki sposób znajdziesz pracę, jest mało prawdopodobne, że zostanie ci ona
podana na talerzu. Zwykle będziesz musiał przekonać potencjalnego klienta, że jesteś na dobrej drodze
i że Twoja opłata będzie odpowiednia dla jego budżetu.
Tworzenie portfolio.
Ogólnie rzecz biorąc, miarą tego, jak dobry jesteś, jest praca, którą już wykonałeś. Dlatego warto
zbudować portfolio i / lub życiorys swojej pracy, który możesz wysłać do potencjalnych klientów. (Jest
to również rodzaj informacji, które będziesz chciał zamieścić na swojej stronie internetowej, jeśli taką
posiadasz). Postaraj się, aby otrzymałeś kopię całej swojej pracy, nawet najmniejszej ulotki. Niewielu
klientów będzie chciał zobaczyć to wszystko, ale często możesz zostać poproszony o wykazanie się
wiedzą w określonych dziedzinach - na przykład pisanie biuletynów - dlatego warto mieć więcej niż
jeden przykład pod ręką. Twoje „portfolio” nie powinno zatem być zbiorem losowo ułożonych prac, ale
wyborem napisanej przez Ciebie kopii, która Twoim zdaniem najlepiej pasuje do konkretnego zadania.
Jeśli masz CV lub życiorys, dobrym pomysłem jest dostosowanie go do różnych rodzajów pracy.
Pamiętaj też, że nie szukasz stałej pracy, więc nie powinieneś układać dokumentu w taki sam sposób,
jak pisałbyś tradycyjne CV. Upewnij się, że najpierw wydobywa się Twoje istotne doświadczenie i
zapomnij o robieniu wielkich rzeczy na temat tego, na którym uniwersytecie byłeś lub jakie masz
hobby. Ważne punkty to, które innych klientów, dla których pracowałeś i co dla nich zrobiłeś. Na
początku oczywiście trudno będzie wymyślić olśniewającą listę klientów i długą listę projektów, więc
nie wahaj się dołączyć przykładów pracy, którą mogłeś wykonać w poprzednich zadaniach lub podczas
odpowiednich kursów szkoleniowych. Jeśli naprawdę utkniesz, warto rozważyć darmową pracę dla
przyjaciół i znajomych, jako sposób na budowanie portfolio. Może również pomóc w zbudowaniu sieci
kontaktów, które mogą oferować płatną pracę.
Pitching do pracy
Jeśli pracowałeś w jakiejkolwiek formie agencji komunikacji marketingowej, prawdopodobnie będziesz
zaznajomiony z procesem pitchingu: burza mózgów, łączenie kreatywnych realizacji i dokumentu
ofertowego, próby prezentacji i zebranie zespołu do reprezentowania biznesu. Na szczęście
copywriterzy rzadko są zobowiązani do podejmowania takich kroków. Praca copywritingowa zwykle
nie ma (niestety) wystarczającej wartości, aby uzasadnić poważną reklamę, a ponieważ niezależni
copywriterzy są dość rzadcy, jest mało prawdopodobne, że spotkasz się z dużą konkurencją.
Najprawdopodobniej zostaniesz poproszony o spotkanie z klientem na odprawę, omówienie swojego
podejścia i wycenę pracy. Mimo to musisz się upewnić, że dostaniesz pracę. Więc co robisz?
◆ Kiedy spotykasz się z klientem, pokaż, że rozumiesz jego biznes. Ubierz się odpowiednio: dżinsy
mogą być w porządku dla dotcomów, ale jeśli odwiedzasz maklera giełdowego, upewnij się, że masz
na sobie garnitur i krawat. Poinformuj ich o klientach, dla których pracowałeś w tej samej lub
pokrewnej branży. Jeśli zajdzie taka potrzeba, zbadaj ich branżę, aby mieć świadomość problemów,
które ich dotyczą. Upewnij się, że rozumiesz ich żargon. (Ale jeśli tego nie zrobisz, zdecydowanie poproś
o wyjaśnienie. W końcu musisz wiedzieć, o czym mówisz, jeśli masz zamiar zgadnąć, jakiego rodzaju
praca wymaga i ile będzie ona kosztować).
◆ Kiedy składasz propozycję, upewnij się, że spełnia ona wymagania klienta. Twój pomysł może być
kreatywny, ale będzie miał pożądany efekt? Czy wziąłeś pod uwagę jakiekolwiek wrażliwości lub

problemy związane z projektem? Czy proponowane przez Ciebie podejście jest zgodne z tonem
organizacji, która je wydaje?
◆ Kiedy wyceniasz pracę, czy jest to kwota, jaką będzie miał klient szczęśliwy? Czy to wystarczy, aby
uzasadnić Twój czas i wysiłek?.
Biorę brief
Umiejętność sporządzania briefu jest ważna, jeśli chcesz zdobyć interesy i napisać tekst, który spełni
oczekiwania klienta. Upewnij się, że:
◆ Zadajesz wiele pytań. Twój klient powinien mówić większość, a nie ty.
◆ W miarę możliwości sprecyzuj dokładnie, co się z tym wiąże: ile stron, ile słów, ile wersji i tak dalej.
◆ Wyjaśnij, ile ponownych zapisów można się spodziewać.
◆ Ustal, czy są jakieś obawy lub drażliwe kwestie, o których powinieneś wiedzieć. Na przykład firmy
farmaceutyczne mają bardzo ograniczone możliwości roszczenia w reklamach.
◆ Dowiedz się, kiedy praca musi zostać wykonana.
◆ Zapoznaj się z budżetem, jeśli taki istnieje.
◆ Wypróbuj wszystkie pomysły „na miejscu”, które możesz mieć, aby sprawdzić, czy klient
prawdopodobnie będzie zgodził się z konkretnym sposobem myślenia.
Cennik
Na jakim poziomie powinieneś się wycenić? Odpowiedź na to pytanie nie zawsze jest łatwa. Jeśli
pójdziesz za wysoko, klienci mogą uznać, że cię nie stać. Zejdź zbyt nisko, a może się okazać, że nie
możesz zapłacić czynszu. Aby dowiedzieć się, ile możesz pobrać, możesz spróbować przeprowadzić
pewne badania. Dobrym miejscem na rozpoczęcie może być rozmowa ze specjalistycznymi agencjami,
zapisanie się na giełdę pracy online (patrz wyżej) lub przyjrzenie się opłatom zamieszczonym na stronie
internetowej National Union of Journalists (www.londonfreelance.org/feesguide/), aby sprawdzić, o
co proszą inni. Może to jednak niewiele pomóc. Może istnieć olbrzymi zakres cen oferowanych za
podobne prace, zwykle zaczynające się od 100 do 150 funtów dziennie, a nawet dwa lub trzy razy
wyższe. Powód, dla którego poziomy opłat są tak bardzo zróżnicowane, jest prosty: ustalenie ceny
zależy wyłącznie od Ciebie i możesz ją wybrać tak wysoko lub tak nisko, jak chcesz. Teoretycznie można
by stworzyć figurę z czubka głowy. Ale jest lepszy sposób. Rzecz w tym, aby nie zadać sobie pytania,
jaka powinna być cena Twojej pracy, ale ile jest warta - dla Ciebie i Twojego klienta. Ten proces może
pomóc ci w wypracowaniu szczęśliwego medium, które będzie odpowiednie dla obu stron. Pamiętaj,
że jako Twój własny szef nie musisz trzymać się sztywnego poziomu cen i możesz w rozsądnym zakresie
dostosowywać stawki do określonych okoliczności. Aby dowiedzieć się, ile jest dla Ciebie warta praca,
najpierw obliczyć, jaki powinien być minimalny poziom wynagrodzenia, w odniesieniu do sekcji
dotyczącej biznesplanów w rozdziale 2. Najlepiej byłoby, gdybyś chciał zarobić trochę więcej, ale
możesz zdecydować że niektóre rodzaje pracy są warte podjęcia na progu rentowności lub nawet ze
zniżką. Jeśli na przykład interesujesz się dziennikarstwem, możesz czuć się szczęśliwy przyjmując
wiadomości lub nawet zlecenia na pisanie felietonów chociaż są one opłacane według niższych stawek
niż inne prace. Z tego samego powodu bądź realistą w odniesieniu do projektów, które wyglądają,
jakby były trudne lub skomplikowane. Zdobądź również talent do oszacowania, z grubsza, jaka jest
wartość twojej pracy dla twojego klienta. Pośpieszna praca, którą trzeba pilnie wykonać w weekend,

będzie warta więcej niż nieistotny projekt, który klient równie łatwo mógłby wykonać we własnym
zakresie.
Cena jest ważną częścią sukcesu w biznesie, ale zawsze lepiej jest negocjować na podstawie wartości.
Jeśli nadal martwisz się, czy poziom twoich opłat jest zbyt wysoki, prawdopodobnie sam stracisz cenę.
Zamiast tego zadaj sobie pytanie, co uzasadnia opłatę, którą uważasz za sprawiedliwą. Czy możesz
bardzo szybko odwrócić pracę? Czy masz doświadczenie, które ceniłby Twój klient i którego nie
znalazłby łatwo gdzie indziej? Czy będziesz zarządzać projektem, a także pisać kopię? Twój klient
prawdopodobnie doceni takie rzeczy i będzie gotowy zapłacić za nie wyższą cenę. I odwrotnie, jeśli
budżet klienta pozwala na mniej, niż można by się spodziewać, lepiej jest sprawdzić, czy można
odpowiednio zmniejszyć obciążenie pracą, niż po prostu obniżyć cenę. Możesz na przykład nakłonić
klienta, aby zajął się wszelkimi niezbędnymi zezwoleniami, lub zobowiązać się do wykonania
podstawowych części projektu do czasu lub do momentu, gdy dostępne będą dodatkowe środki
pieniężne. Inną rzeczą, którą możesz chcieć spróbować, jest skorzystanie z negocjacji cenowych, aby
poprawić przepływ gotówki. Jeśli Twój klient nalega na przykład na tańszą ofertę, zaoferuj szybką
zniżkę za płatność, jeśli Twoje rachunki zostaną zapłacone w ciągu siedmiu dni. W ten sposób oboje
skorzystacie. Istnieje dobry powód, dla którego klient powinien doceniać uczciwość i otwartość w
kwestii cen. Jeśli jesteś zadowolony z tego, co otrzymujesz za pracę, będzie to dla ciebie dobra zachęta
do spędzenia na niej czasu i robienia tego dobrze. Jednak podjęcie nisko płatnej pracy może zmusić Cię
do pójścia na skróty, co na dłuższą metę nie przyniesie korzyści ani Tobie, ani Twojemu klientowi.
Dlatego zawsze lepiej jest pracować w oparciu o wartość, a nie cenę.
Pamiętaj, że przedmiotem negocjacji nie jest zdobycie pracy za wszelką cenę, ale uzyskanie pracy w
cenie, z której zarówno Ty, jak i klient jesteście zadowoleni.
Jak ładujesz?
Istnieją dwa główne sposoby naliczania opłat: według czasu (zwykle według stawki godzinowej lub
dziennej) lub według liczby słów. To pierwsze jest powszechne w kręgach agencyjnych, drugie jest
bardziej charakterystyczne dla dziennikarstwa prasowego, ale w efekcie te dwa są wymienne i można
ich używać obu, nawet do różnych zadań u tego samego klienta. Ważną kwestią jest to, że system,
którego używasz, działa dla Ciebie i Twojego klienta. Opłata za liczenie słów może być odpowiednia, na
przykład, gdy musisz dostarczyć dokument o określonej długości, ale nie jesteś pewien, ile to zajmie.
Praca na podstawie stawki dziennej może być lepsza, jeśli wykonujesz regularną pracę dla klienta, taką
jak pisanie reklam lub informacji prasowych. W razie wątpliwości możesz zaproponować klientowi
wybór preferowanego typu stawki. Będziesz jednak musiał mieć pewność, że koszt pracy jest mniej
więcej taki sam, przy użyciu każdej metody. Dwa warianty tych podejść to podanie zryczałtowanej
opłaty za projekt lub poproszenie o pomocnika, przy czym obie opierają się na przybliżonych
obliczeniach czasu, jaki prawdopodobnie zajmie praca.
Te metody są generalnie bardziej odpowiednie dla większych projektów, w których klient musi mieć
pewność, że będziesz trzymać się określonego budżetu.
Umowy
To, czy uważasz, że potrzebujesz kontraktu na określoną pracę, naprawdę zależy od ilości
zaangażowanej pracy i poziomu, do którego uważasz, że musisz mieć pewność, że będzie
kontynuowana. Przez jeden lub dwa dni copywritingu nie warto starać się, aby klient podpisał umowę.
Ale jeśli patrzysz na projekt, który zapewni znaczną część twoich dochodów i za który będziesz musiał
odrzucić inną pracę, możesz zechcieć zachować ostrożność i sporządzić umowę. Umowy zaręczynowe
są dostępne od organizacji branżowych, takich jak National Union of Journalists. Twój klient może mieć

standardową umowę, z której będzie korzystał, ale pamiętaj, że drobny druk może nie być korzystny.
W przypadku bardzo dużego projektu możesz chcieć zatrudnić prawnika specjalnie do sporządzenia
umowy zapewniającej pewien stopień ochrony. Jednak w większości przypadków pisemna
komunikacja między Tobą a Twoim klientem, w tym briefy, propozycje i oferty, prawdopodobnie
stanowiłaby wystarczającą ilość umowy, aby była egzekwowalna przez prawo.
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do uczciwości firmy, z którą masz do czynienia, dobrym
pomysłem jest ustalenie na piśmie wszelkich specjalnych warunków przed rozpoczęciem pracy.
8. Zapewnienie powtarzalności transakcji
Jest jeden pewny sposób na zapewnienie powtarzalności transakcji: wykonuj dobrą robotę za
pierwszym razem. Jeśli klient polubi Twoją pracę, wróci do Ciebie po więcej i chętnie poleci Twoje
usługi innym. Twoim celem powinno być świadczenie usługi, która jest tak cenna, że stajesz się
niezbędny. W ramach tego procesu pomaga rozwinąć poczucie presji, pod jaką pracuje Twój klient.
Jednym z najlepszych sposobów zabezpieczenia przyszłej pracy jest zadbanie o to, aby Twój klient
dobrze wyglądał przed szefami. W praktyce oznacza to unikanie zamieszania: unikanie prostych
błędów ortograficznych i gramatycznych, zwracanie uwagi na firmowe buzzy lub wyrażenia tabu; i
ogólnie upewniając się, że Twoja kopia będzie dzwonić we właściwe dzwony z docelową publicznością.
Postaraj się, aby każda praca spełniała i przewyższała oczekiwania klientów, a Twoja usługa za każdym
razem była nienagannie profesjonalna. Jest to trudne zadanie i jest mało prawdopodobne, aby zawsze
było to dobre. Ale spróbuj wystarczająco mocno, a twoje wysiłki powinny się opłacić.
Poznaj swoje ograniczenia!
Na koniec pamiętaj, że czasami warto trzymać się z dala od miejsc, w których nie jesteś pewien swoich
umiejętności. Jedna źle wykonana praca może wystarczyć, aby klient stracił do Ciebie zaufanie. Jeśli
naprawdę masz ochotę spróbować swoich sił w pracy, której nigdy wcześniej nie wykonywałeś,
najlepiej będzie, jeśli w pełni uświadomisz klientowi, że jest to dla Ciebie nowe terytorium, a jeśli nadal
chce iść do przodu, zgódź się wykonać pracę ze zniżką lub zrzekają się wszelkich płatności, chyba że są
w pełni usatysfakcjonowani, więc nie czują, że podejmują ryzyko.
7. Otrzymywanie pomocy
1. Nie przejmuj się!
Nazwałem ten rozdział Uzyskiwanie pomocy jako trochę przechwytywania niektórych niepodstawowych obszarów, z którymi możesz się spotkać podczas prowadzenia nie dlatego, że coś może
się nie udać. Na szczęście, chociaż copywriting może w istotny sposób przyczynić się do wizerunku
organizacji i sukcesu marketingowego, rzadko jest to kwestia życia lub śmierci i jest mało
prawdopodobne, aby zostałeś pozwany, zlinczowany lub w inny sposób prześladowany, jeśli popełnisz
faul. Zwykle najgorsze, co może się zdarzyć w tej branży, to to, że przegapisz termin lub złożysz okropną
kopię naprawdę ważnego projektu, w takim przypadku klient (moim zdaniem całkiem słusznie)
odmówi Ci zapłaty i zdecyduje się nigdy tego nie robić znowu pracować z tobą. Pod warunkiem, że
jesteś kompetentnym pisarzem i zachowujesz przynajmniej pozory profesjonalizmu, generalnie
możesz uniknąć takich sytuacji. Niemniej jednak mogą się zdarzyć sytuacje, w których warto zwrócić
się o pomoc do innych osób i organizacji. Oto niektóre z bardziej oczywistych.
2. Prawnicy i kwestie prawne

Przez cały czas prowadzenia własnej firmy nigdy nie potrzebowałem konsultować się z prawnikiem i
mam szczerą nadzieję, że tak będzie. To powiedziawszy, przychodzą mi do głowy przynajmniej trzy
sytuacje, w których pomoc prawna może być przydatna, jeśli nie niezbędna:
◆ Jeśli zakładasz firmę lub spółkę osobową, zamiast działać jako jednoosobowa działalność
gospodarcza, dobrym pomysłem byłoby zaangażowanie prawnika w przygotowywanie dokumentów,
takich jak umowy o pracę, umowy partnerskie i warunki zatrudnienia dla klientów.
◆ Jeśli zdobędziesz naprawdę ważną pracę (na przykład, która prawdopodobnie zapewni Ci przez jakiś
czas większość Twoich dochodów), warto poprosić prawnika o sporządzenie umowy, którą Twój klient
ma podpisać lub zajrzeć nad wszelkimi umowami dostarczonymi przez klienta, aby upewnić się, że
Twoja pozycja jest chroniona w miarę możliwości, jeśli coś pójdzie nie tak.
◆ Jeśli Twoja firma zajmuje się publikowaniem, a nie tylko pracą wydawców (na przykład jeśli
produkujesz biuletyn lub stronę internetową do ogólnego użytku), powinieneś mieć dostęp do
prawnika, który może upewnić się, że nie naruszysz przepisów dotyczących zniesławienia. (Wielu
wydawców ma własną osobę prawną lub zespół, który się tym zajmuje).
Niezależnie od Twoich wymagań, prawdopodobnie będziesz musiał znaleźć eksperta prawnego z
pewnym stopniem specjalizacji (szczególnie w przypadku prawa o zniesławieniu) i powinieneś zapytać,
czy Twoje kontakty biznesowe mogą polecić kogoś odpowiedniego
3. Organy zawodowe
Główne organizacje zawodowe w sektorach kreatywnym, medialnym i marketingowym, takie jak
Stowarzyszenie Reklamy (AA), Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego (DMA) lub Stowarzyszenie
Konsultantów ds. Public Relations (PRCA), są raczej ukierunkowane na agencje niż osoby fizyczne. W
rezultacie jest mało prawdopodobne, aby członkostwo w jednym lub drugim z nich było bardzo
opłacalne, chyba że prowadzisz znaczną działalność i / lub masz silne powiązania z określonym
sektorem, takim jak reklama. Są od tego wyjątki. Na przykład National Union of Journalists (NUJ) i
Institute of Copywriting mają więcej do zaoferowania niezależnym pracownikom, prawdopodobnie w
uznaniu większej liczby osób, które działają samodzielnie w tych dziedzinach. Mimo to niekoniecznie
oznacza to, że dołączenie do nich przyniesie wiele korzyści. Przy rozważaniu członkostwa w organizacji
zawodowej należy rozważyć następujące kwestie:
◆ Ile to kosztuje?
◆ Czy prawdopodobnie dostaniesz pracę poprzez skierowania lub przedstawienie się, jeśli dołączysz?
◆ Czy istnieje większe prawdopodobieństwo, że klienci przyjmą Cię, jeśli jesteś członkiem, lub
odmówią Ci usług, jeśli nie jesteś?
◆ Czy organizacja oferuje dodatkowe świadczenia, takie jak obniżona ochrona ubezpieczeniowa, które
równoważą składkę członkowską?
◆ Czy wydarzenia w organizacji pomogą Ci nawiązać kontakty lub zapewnią dostęp do wiedzy, z której
możesz skorzystać w swojej branży?
◆ Czy członkostwo zapewni Ci dostęp do szkoleń lub informacji, które będą dla Ciebie korzystne? W
razie wątpliwości warto porozmawiać z członkami, aby dowiedzieć się, czy ich zdaniem warto. Kilka
dalszych punktów, o których należy pamiętać, to:
◆ Członkostwo w organizacji zawodowej nie jest niezbędne do skutecznego prowadzenia firmy
copywriting.

◆ Niektóre organizacje zawodowe to niewiele więcej niż kluby starych chłopców.
◆ Jeśli większość twoich prac copywritingowych dotyczy określonej branży, takiej jak technologia,
możesz uzyskać lepszą wartość, zarówno pod względem kontaktów, jak i dostępu do wiedzy, dołączając
do odpowiedniego organu w tej branży.
◆ Wiele większych organizacji zawodowych zapewni bezpłatne informacje i porady osobom
niebędącym członkami.
Czy warto zostać członkiem związku? Jedyną właściwie uzwiązkowioną branżą związaną z
copywritingiem jest dziennikarstwo. Jeśli dużo piszesz o charakterze dziennikarskim, warto zostać
członkiem NUJ lub podobnego związku, jeśli nie z innego powodu niż Twoja karta członkowska będzie
służyć jako ważny dowód tożsamości prasowej i umożliwi Ci udział w wydarzeniach i spotkaniach
informacyjnych. nie mogą być dopuszczone do innych. Oczywiście będziesz mieć również dostęp do
wielu innych usług, takich jak porady prawne.
4. Współpraca z innymi freelancerami
Prowadząc własną firmę, celem gry jest zazwyczaj próba zatrzymania jak największej ilości pracy dla
siebie. Mogą się jednak zdarzyć sytuacje, w których staniesz przed projektem o takim zakresie lub
złożoności, że warto zaangażować innych freelancerów do pomocy. Może się zdarzyć, że po prostu
zdobywasz dużą część pracy copywritingowej lub powierzono Ci bardziej skomplikowany projekt, taki
jak opracowanie magazynu lub strony internetowej i potrzebujesz specjalistycznej pomocy w postaci
projektantów, fotografów i tak dalej. W tym miejscu sieć partnerów biznesowych, jeśli taką masz, może
naprawdę zadziałać. Podczas pracy nad dużym projektem, zwłaszcza jeśli ponosisz ogólną
odpowiedzialność, warto polegać na ludziach, którym ufasz i być może z którymi wcześniej pracowałeś.
Jeśli nie znasz nikogo z pierwszej ręki, warto zapytać o kontakty biznesowe i przyjaciół, zanim
skorzystasz z niezalecanych źródeł, takich jak reklamy w czasopismach branżowych lub w Internecie.
Alternatywnie, Twój klient może być w stanie zasugerować kogoś, z kim wcześniej pracował. Tworzenie
i praca z „wirtualnym zespołem” może być bardzo satysfakcjonująca, jeśli zwykle pracujesz sam, i
teoretycznie może dać ci dostęp do znacznie większych kontraktów. Kolejną atrakcją jest to, że zespoły
można składać i rozwiązywać w razie potrzeby, znacznie bardziej elastycznie niż w przypadku
bezpośredniego zatrudniania ludzi. Sposób podziału nagród będzie zależał od charakteru pracy i składu
zespołu. W niektórych przypadkach najłatwiej będzie wystawić klientowi fakturę za cały projekt, a
następnie zapłacić współpracownikom według uzgodnionej stawki. W innych przypadkach lepiej
byłoby, gdyby klient płacił im wszystkim bezpośrednio. Jeśli masz coś do powiedzenia w tej sprawie,
spróbuj wybrać metodę, która wiąże się z najmniejszym ryzykiem dla Twojej firmy i zapewnia możliwie
najszybszą płatność. Jeśli często dajesz lub otrzymujesz pracę od sieci kontaktów, warto rozważyć
nieformalny nowy biznesowy system wynagradzania, w którym na przykład każda osoba przekazuje
niewielki procent wynagrodzenia uzyskanego z poleconych ofert pracy z powrotem do osoby
polecającej.
5. Szkolenie
Potrzebujesz szkolenia, aby zostać copywriterem? Trudno powiedzieć. Dobrzy copywriterzy mają
tendencję do doskonalenia swoich umiejętności w jednej z dwóch głównych branż: reklamie, w której
rzadko można mówić o formalnym szkoleniu, oraz dziennikarstwie, gdzie szkolenie jest uważane za
bardzo ważne i zwykle jest kluczowym elementem praktyki. Te dwie branże produkują bardzo różne
style pisania, ale z pewnymi fundamentalnymi podobieństwami, które są kluczowe dla wszystkich
typów kopii, jak zobaczymy później. Ostatecznie żadna ilość kwalifikacji nie prześcignie mocnej listy
klientów i genialnego portfolio, więc prawdopodobnie można śmiało powiedzieć, że szkolenie nie jest

absolutnie niezbędne do prowadzenia udanego biznesu copywritingowego. Ale kiedy zaczynasz jakąś
formę nauczania, nawet jeśli jest to kurs jednodniowy lub zajęcia wieczorowe, może to być niezmiernie
korzystne, chociażby pomagając ci dać pewność, że twoje umiejętności są wystarczające. Źródła
szkolenia są liczne i będą zależeć od tego, ile czasu i pieniędzy musisz poświęcić oraz jakiego rodzaju
pisma chcesz się nauczyć. Z własnego doświadczenia mogę polecić kursy Stowarzyszenia Wydawnic
Okresowych tym, którzy chcą odświeżyć swoje umiejętności dziennikarskie. Inne kursy mogą być mniej
przydatne; jeśli to możliwe, radziłbym spróbować porozmawiać z kimś, kto był na kursie, zanim sam
się na niego zdecydujesz. Pamiętaj również, że nie tylko szkolenie umiejętności pisania może przynieść
korzyści Twojej firmie. Na przykład jednodniowy kurs dotyczący programu Microsoft Excel może
przynieść korzyści, pomagając poprawić zdolność do prowadzenia rachunków. Ważne jest jednak, aby
rozważyć korzyści płynące z wyszkolenia się do wykonywania nowych zadań w porównaniu z prostym
kupowaniem umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy. Na przykład udział w kursie
projektowania stron internetowych może być świetną zabawą, ale na dłuższą metę może się okazać,
że szybciej i taniej jest zlecić komuś innemu zbudowanie witryn, dla których piszesz kopię.
6. Wyszukiwanie informacji
Umiejętność wydobywania informacji i zwięzłego przedstawiania ich jest cenną umiejętnością,
ponieważ odnoszący sukcesy copywriter często musi przeprowadzić wiele badań - często bez wielu
zasobów dostępnych dla osób pracujących w dużych organizacjach. Obszary, w których możesz
potrzebować specjalistycznych informacji, mogą obejmować materiały dotyczące konkretnych
projektów klientów lub własne plany dotyczące Twojej firmy. Jeśli większość twojej pracy dotyczy
określonego sektora, prawdopodobnie zdobędziesz dużą wiedzę podstawową w procesie osmozy.
Jednak w innych przypadkach będziesz musiał skorzystać z analizy dokumentów. W dzisiejszych
czasach internet jest pierwszym punktem odniesienia w każdej misji rozpoznawczej i jeśli nie jesteś
jeszcze zaznajomiony ze sposobem działania różnych wyszukiwarek, warto poświęcić trochę czasu na
ich poznanie i nauczenie się podstaw, takich jak zawężanie wyszukiwanie w dół, umieszczając frazy w
odwróconych przecinkach. Usługi, z których korzystam najczęściej to:
◆ Google - prawdopodobnie najszybszy i najłatwiejszy w użyciu. Wyszukiwanie obrazów jest bardzo
przydatne w przypadku zdjęć, jeśli przedstawiasz wstępne, kreatywne pomysły.
◆ Yahoo! - używać jej katalogów do wyszukiwania informacji specyficznych dla danego terytorium,
takich jak Yellow Pages w Paryżu.
◆ Zapytaj - informacje, których nie można znaleźć za pomocą prostego wyszukiwania słów kluczowych,
np. „Jaki jest koszt życia w różnych krajach na całym świecie?”
Ponadto każda branża ma kluczowe źródła informacji, z których będziesz chciał skorzystać, jeśli dotyczą
Twoich klientów. Jeśli na przykład pracujesz nad wieloma projektami technologicznymi,
prawdopodobnie zechcesz zasubskrybować Silicon.com i TheRegister.co.uk; w księgowości,
AccountingWeb.co.uk i AccountancyAge.co.uk; i tak dalej.
8.Dostarczanie doskonałych kopii
1. Co sprawia, że kopia jest doskonała?
To najważniejszy rozdział w książce. Chodzi o to, co tworzy świetną kopię. Bez umiejętności opisanych
w tym rozdziale, bez względu na to, jak bardzo jesteś przedsiębiorczy, istnieje duże
prawdopodobieństwo, że copywriting nie odniesie wielkiego sukcesu. Dzięki tym umiejętnościom
będziesz już mieć podstawy potrzebne do pisania dowolnego stylu kopiowania, chociaż poniższe
rozdziały mogą pomóc ci w uzyskaniu wskazówek na temat stylu i podejścia potrzebnego w przypadku

poszczególnych typów projektów. Jeśli jednak spodziewasz się, że przedstawię jakąś sekretną formułę
zwycięstwa, przygotuj się na rozczarowanie. Istnieje zwycięska formuła, ale nie jest to tajemnica.
Zasady, których musisz przestrzegać, można znaleźć wokół siebie, w rozmowach w pubie, żartach w
internecie, a nawet Hollywood. To, co je łączy, to to, że są w stanie zaangażować cię i przykuć całą
twoją uwagę, przynajmniej na chwilę. To jest dokładnie to, co Ty, jako copywriter, musisz być w stanie
zrobić - z każdą publicznością. Ale jak? Poniżej znajduje się kilka prostych praktycznych zasad, które
dotyczą wszystkich form skutecznej komunikacji. Krótko mówiąc, wszystko, co musisz zrobić, aby
napisać świetną kopię, to zachować ją jako:
◆ krótka
◆ prosta
◆ interesująca
◆ istotna
◆ aktywna i
◆ uczciwa
2. Mów krótko
Dość często ma się dużo do powiedzenia, ale większość ludzi nie ma zbyt wiele czasu na słuchanie - lub
czytanie. A więc pierwsza zasada copywritingu brzmi: nie krępuj się. Pamiętaj, że nie jesteś pisarzem;
twoja publiczność nie prosi cię, żebyś dał im coś do czytania na plaży. Zamiast tego pomyśl o swojej
kopii jako o podróży, którą czytelnik musi podjąć, aby dotrzeć do wiadomości, którą próbujesz
przekazać. Bez względu na to, jak interesujące (a powinno być), Twoi czytelnicy będą chcieli dotrzeć do
końca w jak najkrótszym czasie, więc pomóż im, podając jak najbardziej bezpośrednią trasę. Pozbądź
się wszelkich objazdów i używaj skrótów, jeśli to możliwe. Zasada „pisz krótko” dotyczy słów, zdań i
całych tekstów. W Twojej kopii każde słowo powinno się liczyć. Nie powinno być wyściółki ani żużlu.
We wszystkim, co piszesz, sprawdź, czy możesz zmniejszyć liczbę używanych słów i nadal zachować
znaczenie. Zrób to raz, dwa razy, tyle razy, ile możesz. Przekonasz się, że za każdym razem, gdy wycinasz
słowa, Twój przekaz staje się bardziej bezpośredni i potężniejszy, ponieważ pozbawiasz się nadmiaru,
aby odsłonić sedno tego, co chcesz powiedzieć. Weźmy przykład. Oto dość prosty komunikat
handlowy:
„Powodem, dla którego powinieneś kupić moją książkę, zatytułowaną How to Set Up a Freelance
Writing Business Business, jest to, że pomoże Ci ona stać się lepszym pisarzem i zarobić więcej
pieniędzy”.
Przy 34 słowach możesz pomyśleć, że jest to dość zwięzłe. Ale patrz:
„Powodem, dla którego powinieneś kupić moją książkę Jak założyć niezależną firmę zajmującą się
pisaniem, jest to, że pomoże ci ona stać się lepszym pisarzem i zarabiać więcej pieniędzy”.
Wyjęliśmy pięć słów, nie zmieniając w ogóle znaczenia zdania. Co robiły te słowa? Zajmuje tylko
przestrzeń i czas - i zapobiega szybkiemu przejściu czytelnika do kolejnego ważnego punktu. Jeśli
przyjrzysz się uważnie jakiemukolwiek tekstowi, zazwyczaj znajdziesz tam słowa, które po prostu siedzą
bez wpływu na znaczenie zdań. Dobrym przykładem jest słowo „to”; zwykle można go zastąpić słowem
„który” lub całkowicie wyjąć.
Teraz zobaczmy, czy możemy odciąć jeszcze więcej. Co powiesz na:

„Kup moją książkę, jak założyć niezależną firmę zajmującą się pisaniem - to pomoże aby stać się lepszym
pisarzem i zarabiać więcej pieniędzy. ”(24 słowa) Lub nawet:
„Kup moją książkę, zostań lepszym pisarzem i zarabiaj więcej”. (11 słów)
Zwróć uwagę, że za każdym razem, gdy zabiera się słowa, przekaz staje się bardziej bezpośredni, a
przez to potężniejszy. Jak daleko możemy zajść w tym procesie? Głównym przesłaniem w tym
przykładzie może być po prostu: „Kup moją książkę” - tylko trzy słowa lub mniej niż dziewięć procent
oryginalnego zdania. Nie ograniczaj się tylko do krótkich zdań. Spróbuj też rozdzielić długie akapity i
słowa. Twoim celem zawsze powinno być zminimalizowanie liczby sylab, a nawet liter w tekście. W
razie wątpliwości lepiej jest mieć ciąg krótkich słów niż jedno długie słowo. Jeszcze lepiej, podziel długie
słowa, a następnie przestaw każde zdanie, aby pozbyć się niektórych krótszych słów, które właśnie
utworzyłeś. Uważaj też na niepotrzebną interpunkcję. W istocie, jeśli znaki interpunkcyjne można
usunąć ze zdania bez zmiany jego znaczenia lub utrudniania jego zrozumienia, pozbądź się ich. Rozważ
następujące:
„Dyrektor generalny Alan X mówi:. . . ”
I:
„Dyrektor generalny Alan X mówi:. . . ”
Zwróć uwagę, że przecinki w pierwszym wierszu nie dodają żadnych informacji ani wyjaśnień do zdania.
Więc muszą iść. Zwróć jednak uwagę, że przecinki byłyby uzasadnione, gdyby nazwisko Alana X zostało
wymienione w zdaniu podrzędnym, na przykład:
„Dyrektor generalny firmy Y, Alan X, mówi:. . . ”
W podobny sposób zostaw kropki poza popularnymi skrótami, takimi jak „Mr” lub „mph”.
Jak długie powinny być zdania?
Z reguły, chyba że piszesz dla kogoś szczególnie wysokiej publiczności, żadne zdanie komercyjnej kopii
nie może być dłuższe niż około 50 słów. Aby wprowadzić intro, pierwszą linię tekstu, musisz
zainteresować czytelnika krótkim, ostrym stwierdzeniem, więc staraj się trzymać maksymalnie 25 słów.
Przestrzeganie tych liczb słów ułatwi czytanie tekstu. Pomoże ci to również w inny sposób, na przykład
zmuszając cię do wyjaśnienia tego, co próbujesz powiedzieć, i sprawiając, że podzielisz swój przekaz
na małe, kęsowe fragmenty informacji. Zwróć uwagę, że te liczby słów mają jedynie charakter
informacyjny i będą zależeć od konkretnego projektu, nad którym pracujesz. Szczególnie uważaj na
długie zdania (i akapity), jeśli piszesz dla mediów elektronicznych (ponieważ trudno jest zeskanować
długie linie tekstu na ekranie) lub pocztą bezpośrednią. W przypadku reklamy, gdzie intro jest zwykle
nagłówkiem, 25 słów tekstu to zdecydowanie za dużo. Staraj się, aby w nagłówku było maksymalnie
kilkanaście słów, ale pamiętaj, że nazwa gry polega na pisaniu jak najmniej, a nie jak najwięcej. Jeśli
możesz podsumować swoją reklamę jednym słowem, zrób to.
3. Uprość to
Zauważ, że proces parowania, którego użyliśmy w powyższym przykładzie, pomógł uprościć to, co
próbowaliśmy powiedzieć. Pod koniec staje się jasne, że tekst zawiera kilka różnych przesłań:
„Kup moją książkę”.
„Zostań lepszym pisarzem”.
„I zarabiaj więcej pieniędzy”.

Innym sposobem jest podzielenie tekstu na proste wiadomości, takie jak ten poprawienie czytelności i
mocy Twojej kopii. Jeszcze raz pamiętaj, że nie chcesz zachwycać czytelników swoją umiejętnościami
literackimi, ale dać im jednoznaczny motyw do podjęcia jakiejś formy działania. Podkreśl każdy punkt
jasno i zwięźle, aby czytelnik nie miał wątpliwości co do tego, co mówisz. Przedstawianie argumentów
punkt po punkcie może być ważne, aby pomóc Ci wypracować strukturę tekstu. Jeśli na przykład piszesz
artykuł, warto przedstawić wszystkie punkty argumentu, który chcesz przedstawić, a następnie napisać
akapit na każdym; w miarę postępów będziesz mógł zobaczyć, gdzie sensowne byłoby umieszczenie
cytatów, statystyk itp. na zasadzie „zachowaj prostotę” ma zastosowanie do różnych rodzajów
projektów w taki sam sposób, jak długość zdania. Utrzymuj prostotę w tekstach dla mediów
elektronicznych, radiowych i tabloidowych, reklam i direct mail. Jeśli masz wątpliwości, jak uprościć
skomplikowaną argumentację, dobrą wskazówką jest sięgnięcie po tabloid i sprawdzenie, jak
podchodzą do podobnych tematów. Na koniec, przedstawienie argumentów w prostych słowach jest
przydatne, ponieważ pomaga ustalić kolejność wiadomości - i, co najważniejsze, określić, co powinno
być pierwszą rzeczą, którą możesz powiedzieć, która przyciągnie uwagę czytelnika.
Indeks mgły
Jeśli martwisz się o czytelność swojej kopii, możesz użyć miary zwanej Indeksem mgły, aby ocenić, czy
musisz ją uprościć. Indeks mgły określa, jak skomplikowany jest tekst pod względem liczby lat nauki
potrzebnych do jego zrozumienia. Oto jak tego używasz:
◆ Oblicz średnią liczbę słów na zdanie w tekście. Możesz to zrobić, dzieląc liczbę słów przez liczbę zdań
w kilku akapitach. Niezależne zdania (np. „Czas na słowa się skończył; teraz potrzeba działania”) liczą
się jako oddzielne zdania.
◆ Policz liczbę słów w tej samej sekcji tekstu, które mają trzy lub więcej sylab, ignorując nazwy własne.
◆ Dodaj dwie liczby, a następnie pomnóż sumę przez 0,4, aby otrzymać indeks mgły.
Indeks mgły w punktach powyżej wynosi około dziesięciu, co jest mniej więcej tym samym, co tekst w
Time, Newsweek czy Wall Street Journal. Taki wynik jest w porządku dla wykształconych odbiorców,
ale zdecydowanie za wysoki dla reklam masowych. Tabloidowe gazety (i, co ciekawe, wielkie dzieła,
takie jak Biblia i sztuki Szekspira) mają zwykle indeksy mgły na poziomie prawie połowy tego poziomu.
A jeśli twoja kopia ma indeks mgły większy niż około 12, prawdopodobnie jest zbyt skomplikowana dla
większości ludzi, aby ją łatwo przeczytać. Jeśli używasz edytora tekstu do tworzenia kopii,
prawdopodobnie będzie on zawierał inne statystyki, które pomogą ci ocenić czytelność. Na przykład
program Microsoft Word ma dwa wskaźniki czytelności (które można włączyć w panelu „Opcje” w
sekcji „Narzędzia”):
◆ Łatwość czytania Flescha, która waha się od zera do 100, przy czym wyższe liczby wskazują na lepszą
czytelność. Przeciętne teksty powinny być punktowane od 60 do 70.
◆ Flesch-Kincaid Grade Level, który wskazuje czytelność na poziomie amerykańskich szkół
podstawowych; wszystko powyżej ósmej klasy będzie uważane za czytelne poniżej średniej.
4. Zachowaj zainteresowanie
Chociaż ustaliliśmy, że kluczowa wiadomość (lub, jeśli chcesz, plik pożądany rezultat) w naszym
wcześniejszym przykładzie to „Kup moją książkę”, nie oznacza to, że jest to przekaz, który
najprawdopodobniej skłoni czytelnika do działania w sposób, w jaki tego chcemy. Spodziewałbym się,
że zrobiłeś to, ponieważ jako ktoś, kto prawdopodobnie kupił moją książkę, chciałeś poprawić swoje
umiejętności pisania lub założyć własną firmę (lub coś innego), ale nie dlatego, że ktoś ci kazał. W

przypadku komunikacji handlowej ludzie są często znacznie bardziej skłonni do działania, jeśli
porozmawiasz z nimi o pomyśle (na przykład o bogactwie lub ekspertyza), a nie obiekt fizyczny (jak
książka). Jest to technika stosowana od dziesięcioleci przez sprzedawców. Heinz M. Goldmann, w
książce Jak zdobyć klientów, opublikowanym po raz pierwszy w 1957 r., Pisze: „Sprzedajesz nigdy
produkt jako taki, ale idea produktu, czyli rola, jaką ten produkt odgrywa w zaspokajaniu potrzeb
klienta. wymagania. Produkt jest środkiem, a nie celem ”. Obecnie teoria jest nadal aktualna. W
marketingu zwykle ucieleśnia się go w wyrażeniu „mów o korzyściach, a nie cechach”; innymi słowy,
to, co przyciągnie czytelnika, to raczej wyjaśnienie tego, co produkt lub usługa może zrobić, a nie jak
to działa. Niemniej jednak nadal jest zdumiewające, jak często firmy upierają się przy mówieniu o
cechach swoich produktów w swoich komunikatach handlowych. Zajmę się tym punktem, ponieważ
jest to ważne. Ludzie nie są zainteresowani tym, co może zrobić produkt lub usługa. Cieszą się, co może
dla nich zrobić. Kiedy musisz o czymś napisać, nie myśl o tym, co to jest lub robi; zastanów się, co to
znaczy. Weźmy na przykład nowy komputer. Możesz porozmawiać o tym, jak ma układ ekranu, który
czyni go przyjaznym dla użytkownika; w jaki sposób nawet nietechniczne osoby mogą łatwo pracować.
Te rzeczy mogą być bardzo ważne, jeśli chodzi o Twojego klienta, ponieważ w końcu spędził dużo czasu,
wysiłku i pieniędzy na wymyślanie tych funkcji. Ale takie komunikaty mogą być błahe dla przeciętnego
nabywcy. Konsumentów interesuje to, co te cechy mogą oznaczać dla ich życia. W latach 80-tych firma
Apple Computer przyjęła to podejście do uruchomienia swojego komputera Macintosh. Wykorzystana
przez nią kampania reklamowa, wyreżyserowana przez Ridleya Scotta, nie zawierała ani jednego ujęcia
produktu - ani nawet wzmianki o tym, co może zrobić. Zamiast tego ukazywała postać buntującą się
przeciwko orwellowskiemu społeczeństwu. W świadomości konsumenta Macintosh był więc silnie
powiązany z pojęciem wolności. To pozycjonowanie ostatecznie mogło pomóc Apple stać się
preferowanym komputerem dla kreatywnych profesjonalistów na całym świecie. W ten sam sposób
dzisiaj, wielokrotnie nagradzane reklamy Volkswagena rzadko robią duże wrażenie na promowanych
samochodach, ale zamiast tego koncentrują się na kwestiach takich jak bezpieczeństwo, przyjemność
czy przestronność. To, co ilustruje podejście „korzyści, a nie cechy”, to fakt, że ostatecznie ma ono na
celu wywołanie emocjonalnej, a nie racjonalnej reakcji ze strony odbiorców. I to w dużej mierze
wpływa na zachowania zakupowe. Ta odpowiedź może być tak subtelna, jak prezentacja produktu lub
usługi w taki sposób, aby klient czuł się „dobrze”; stąd też, dlaczego duże organizacje wydają miliony
funtów na kampanie reklamowe marki, których jedynym celem jest sprawienie, by określone grupy
konsumentów poczuły pokrewieństwo z ich nazwą. Twoim zadaniem jako copywritera jest przekonanie
odbiorców; ale zrobisz to tylko wtedy, gdy będziesz w stanie coś poczuć.
5. Zachowaj znaczenie
Sprawienie, by twoja kopia była interesująca, jest bardzo dobra, ale musisz też pamiętać, że różne
rzeczy przemawiają do różnych ludzi. Tak więc pierwsze pytanie, które musisz sobie zadać przy każdym
projekcie copywritingu, brzmi: dla kogo piszę? W praktycznie wszystkich zadaniach można zauważyć,
że zazwyczaj jest dwóch lub więcej różnych odbiorców. Po pierwsze jest to ostateczna publiczność, do
której Twój klient próbuje dotrzeć. Mogą to być konsumenci, przedsiębiorcy lub jakiś sektor
społeczeństwa; na przykład młodzież, kobiety z zawodu lub przedstawiciele prasy. Jeśli ostateczna
publiczność nie wynika jasno z informacji klienta, upewnij się, że ustaliłeś, co to jest, zanim zabierzesz
się do pracy. A jeśli nie znasz osobiście ostatecznej publiczności, dowiedz się ile możliwe o nich,
zarówno od Twojego klienta, jak iz innych źródeł. Musisz dowiedzieć się, co napędza te osoby i na jakie
wiadomości odpowiedzą, aby Twoja kopia przyciągnęła ich uwagę. Oprócz tego, że treść jest istotna
dla ostatecznej publiczności, Twoja kopia musi mieć odpowiedni ton. Na przykład młodzież raczej nie
zareaguje na przemówienia korporacyjne. Uważaj jednak na przesadę, jeśli nie znasz języka określonej
grupy lub możesz zrazić do siebie publiczność, do której próbujesz się dostać. W razie wątpliwości
trzymaj się prostych, prostych słów i wyrażeń, ponieważ mają one sens w każdym dialekcie. Oprócz

swojej ostatecznej publiczności (a może być ich więcej), musisz również zadowolić bezpośrednią
publiczność: swojego klienta. Oznacza to, że kopia musi być zgodna z organizacją klienta i uwzględniać
jej styl i podejście do komunikacji. Ponownie, jeśli nie są one opisane w Twoim briefie, warto zapytać
klienta, co chciałby, a czego nie chciałby zobaczyć w Twoim tekście. Pamiętaj też, że ostateczna
publiczność prawdopodobnie będzie miała pewne oczekiwania co do tego, jak zostanie z nią
porozmawiana przez firmę Twojego klienta. W tym momencie jest prawdopodobnie oczywiste, że Twoi
najbliżsi i ostateczni odbiorcy mogą mieć bardzo różne oczekiwania i wymagania. Ogólnie rzecz biorąc,
Twoim zadaniem jako copywritera jest jak największe kierowanie klienta w kierunku używania języka
ostatecznej publiczności, ponieważ jest to podejście, które powinno przynieść najlepsze rezultaty.
Musisz jednak być również wrażliwy na osobliwości swojego klienta, szczególnie jeśli są one narzucane
przez jakiś wyższy autorytet. Zwykle można dojść do jakiegoś kompromisu, ale jeśli nie możesz
pogodzić dwóch rodzajów treści i tonu, to tak naprawdę masz tylko dwie możliwości: zrezygnować z
pracy lub zaakceptować punkt widzenia klienta (z zastrzeżeniami, jeśli to konieczne) i zrób to po
swojemu. To, który wybierzesz, zależy od Ciebie, ale osobiście wolę to drugie. Wciąż otrzymujesz
wynagrodzenie, a wielu klientów docenia wysiłek włożony w ich imieniu oraz fakt, że rozumiesz
ograniczenia, na jakie działają. Ostatnia kwestia, jak zadbać o to, aby Twoja kopia była trafna dla
czytelników: porozmawiaj o nich. Pisząc tekst marketingowy, łatwo jest powiedzieć „robimy to”,
„robimy tamto”. Jednak czytelnicy Twojego klienta w większości nie są zainteresowani słyszeniem o
nim. Napisz więc tekst, który mówi: „pomożemy Ci to zrobić”, „zrobisz to”. Zgodnie z podstawową
zasadą, jeśli w Twojej kopii częściej mówi się „ty” niż „my”, oznacza to, że mówisz językiem, który
prawdopodobnie spodoba się czytelnikom. Nabierz nawyku sprawdzania, czy tak jest zawsze.
Utrzymywanie zwięzłości, prostoty, dokładności i adekwatności jest ważne we wszystkich typach kopii
i powinieneś upewnić się, że stosujesz te zasady jako drugą naturę podczas pisania. Kolejne dwie
zasady również są kluczowe, ale ich znaczenie może się różnić w zależności od typu projektu, nad
którym pracujesz.
6. Utrzymuj aktywność
Rozważ następujące dwa zdania:
„Oszczędności w wysokości 2 milionów funtów rocznie zostały wygenerowane dzięki nowej
procedurze”.
„Nowa procedura przyniosła oszczędności w wysokości 2 mln GBP rocznie”.
Obaj mówią to samo, ale drugie zdanie używa raczej głosu czynnego niż biernego. W pierwszym
przypadku X jest wykonywane przez Y. W drugim Y robi X. Zauważ, że to drugie jest krótsze, prostsze,
bardziej bezpośrednie i potężniejsze. Łatwo jest pisać głosem biernym, ponieważ brzmi on bardziej
rozwlekle i „autorytatywnie”; w rezultacie jest powszechnie stosowany w dokumentach zarządczych i
tym podobnych. To nie jest sposób, w jaki powinna być czytana kopia. Jak już wspomniałem, pisząc
kopię, nie starasz się zaimponować ludziom swoją zawziętością, ale próbujesz przyciągnąć ich uwagę i
uzyskać od nich emocjonalną reakcję, która zachęci ich do działania. Użycie aktywnego głosu zapewni,
że Twoja kopia będzie jednoznaczna, bezpośrednia i osobista. Może być wyjątki od tej reguły. Jeśli
piszesz raport lub dokument dla kierownictwa, możesz czuć się usprawiedliwiony w przyjęciu biernego
głosu, ponieważ zaowocuje to językiem, z którym Twoi odbiorcy poczują się bardziej jak w domu. Mimo
to prawdopodobnie argumentowałbym, że użycie aktywnego głosu nadal sprawi, że Twój tekst będzie
bardziej skuteczny; spróbuj zamienić niektóre zdania, aby zobaczyć, jak czytają.
Używanie języka anglosaskiego

W podobnym duchu Crawford Kilian, autor doskonałego Writing for the Web, opowiada się za
używaniem rdzennych słów anglosaskich, a nie łacińskich, jeśli to możliwe. Jego uzasadnieniem jest to,
że te ostatnie zostały wprowadzone do języka angielskiego przez administrację rzymską i w wielu
przypadkach zastąpione krótszymi, „wulgarnymi” terminami anglosaskimi, które są szybsze i łatwiejsze
do odczytania oraz niosą ze sobą znacznie wyższy ładunek emocjonalny.
7. Dbaj o uczciwość
Jeśli przyjrzysz się uważnie, możesz zauważyć, że wszystkie uwagi, które poczyniłem do tej pory, są w
rzeczywistości odmianami tematu. Wszystkie odnoszą się do przekazania wiadomości tak
bezpośrednio i zwięźle, jak to tylko możliwe. Takie komunikaty będą łatwiejsze do zrozumienia, a przez
to bardziej przejrzyste dla czytającego je odbiorcy. Co prowadzi nas do ostatecznej podstawowej
zasady doskonałej kopii: uczciwości. Uczciwość jest kluczowa w copywritingu, ponieważ po prostu
klienci raczej nie kupują od organizacji, której nie ufają. Ten brak zaufania może być wyraźny w
komunikacji firmy, na przykład poprzez rażące zawyżanie roszczeń w reklamach. Ale bardzo często
może to być również ukryte w używaniu rozwlekłego języka i żargonu technicznego, który wydaje się
mało treściwy. Jeśli klienci nie mogą zrozumieć, co mówi fragment tekstu, dlaczego mieliby ufać
organizacji, z której pochodzi? Jest jeszcze jeden dobry powód, aby trzymać się uczciwego, dokładnego
tekstu. W wielu dziedzinach pisania, takich jak dziennikarstwo lub reklama, jeśli wprowadzisz
czytelników w błąd, możesz wpaść w poważne problemy prawne.
Dokładność informacji
Jako copywriter, Twoim zadaniem jest wcisnąć jak najwięcej informacji w jak najmniejszą liczbę słów.
Oznacza to, że masz do czynienia z wieloma informacjami: nazwiskami, datami, cytatami, liczbami,
teoriami, koncepcjami, założeniami i tak dalej. Ostatecznie do Ciebie należy upewnienie się, że
wszystko jest w porządku. Ktoś inny, niezależnie od tego, czy jest to dział prawny firmy klienta, czy też
redaktor magazynu, może wziąć na siebie jakąś odpowiedzialność za sprawdzenie tego, co napisałeś,
ale żaden z Twoich klientów nie podziękuje Ci za przekazanie materiału pełnego błędów . Przyzwyczaj
się więc do kwestionowania i sprawdzania wszystkich faktów zawartych w Twojej kopii. Nie zakładaj
też, że wszystko, co czytasz, ma zostać sprawdzony z taką samą starannością, jaką należy zastosować
do własnej kopii. Wiele informacji publikowanych w gazetach, magazynach i witrynach internetowych
jest notorycznie niedokładnych, ponieważ treść jest często generowana szybko i przy dostępie do
ograniczonej liczby źródeł. (Czasami mówi się, że informacje w Internecie są mniej godne zaufania niż
te w prasie, ale osobiście uważam, że poziom błędnych raportów w obu rodzajach jest mniej więcej
taki sam. Dezinformacje w Internecie mogą jednak rozprzestrzeniać się znacznie szybciej i szerzej. )
Szczególne obszary, na które należy uważać (często, ponieważ możesz pomyśleć, że wiesz, o czym
mówisz, gdy nie wiesz):
◆ Nazwy miejsc (sprawdź w dobrym atlasie).
◆ Pisownia nazwisk (zawsze sprawdzaj, kiedy z kimś rozmawiasz, a jeśli masz wątpliwości, porównaj
swoje notatki z opublikowanym materiałem, jeśli jest dostępny).
◆ Tytuły stanowisk (w razie wątpliwości może pomóc telefon do centrali firmy).
◆ Nazwy firm (książka telefoniczna lub firmowa witryna internetowa to dobre sposoby na ich krzyżowe
sprawdzenie; uważaj na elementy stylistyczne, takie jak nazwy pisane małymi literami).
◆ Liczby (jeśli są to sumy pieniędzy, zawsze sprawdź walutę).

◆ Źródła (zawsze podawaj odniesienie do oryginalnego źródła informacji, jeśli możesz, nawet jeśli jest
to po prostu „mówi firma badawcza X”. W Internecie możesz zamiast tego utworzyć łącze
bezpośrednio do źródła).
Dokładność obejmuje oczywiście pisownię i gramatykę. Chociaż niektórzy ludzie nie uważają, że
powinieneś polegać na automatycznych modułach sprawdzania pisowni, są one przynajmniej
przydatne do wychwytywania oczywistych błędów, które mogą wkradać się, gdy spieszysz się, aby
dotrzymać terminu; po prostu upewnij się, że moduł sprawdzania pisowni został przełączony na wersję
angielską, w której Twoi odbiorcy będą czytać. Jeśli chodzi o gramatykę, istnieje potrzeba
wyeliminowania jak największej liczby fałszywych znaków interpunkcyjnych (patrz wyżej), ale upewnij
się, że tekst nie stanie się przy tym niejednoznaczny. Najlepszą opcją, jak zawsze, jest trzymanie się
krótkich, prostych zdań.
Dokładność a zainteresowanie
Ponieważ twoja kopia ma przyciągnąć zainteresowanie czytelnika, nie jest niczym niezwykłym
(szczególnie w przypadku nudnej tematyki) natknięcie się na konflikt między prawdą a tym, co
chciałbyś powiedzieć. Wydaje się, że wiele reklam rutynowo przesadza („Nasze ziołowe środki
odmienią Twoje życie na zawsze!”) Do tego stopnia, że większość widzów uznaje teraz poziom
poetyckiej swobody jako nieodłączną cechę tego medium. (W rzeczywistości, jak wrócę do rozdziału
10, około 70 procent ludzi w ogóle nie wierzy w to, co mówią reklamy). Niemniej jednak twierdzenia,
które są niezgodne ze stanem faktycznym (na przykład: „Nasz produkt jest o 20 procent tańszy niż
naszego najbliższego konkurenta - jeśli tak nie jest) może wpędzić Cię w kłopoty. Sprytny copywriter
zignoruje pokusę ożywienia oferty produktu lub usługi za pomocą fantazyjnych twierdzeń i zamiast
tego szuka czegoś, co będzie wyjątkowym punktem sprzedaży (o czym więcej w rozdziale 10) dla
docelowych odbiorców. Najlepiej też, jeśli będzie to związane z reakcją emocjonalną, a nie z cechą
produktu lub usługi, co ponownie zmniejsza możliwość wprowadzenia w błąd.
Czasami wymyślenie czegokolwiek ciekawego do powiedzenia na temat produktu lub usługi klienta
może być praktycznie niemożliwe. Jeśli utkniesz w takiej sytuacji, spójrz ponownie, co przemawia do
docelowych odbiorców. W końcu ktoś musi być zainteresowany kupnem tego, co masz do sprzedania.
Pomyśl także o zmodyfikowaniu swojego kreatywnego podejścia; czy przekaz można by ożywić, gdyby
został na przykład przekazany za pośrednictwem innego medium? Jeśli jednak po długich
przemyśleniach nie możesz wymyślić nic prawdziwego na temat produktu lub usługi, która Twoim
zdaniem zainteresuje odbiorców, możesz po prostu doradzić klientowi, aby ponownie przemyślał, w
jaki sposób chce go promować.
Korekta
Najmniejsze błędy są najłatwiejsze do popełnienia: wpisanie „an” zamiast „i”, pominięcie słowa,
błędna pisownia imienia. Są to również błędy, które są najrzadziej wykrywane przez moduł
sprawdzania pisowni. Ponieważ większość kopii zostanie w pewnym momencie sprawdzona przez
klienta, może być kuszące, szczególnie jeśli pracujesz na czas, aby nie martwić się zbytnio tymi
drobnymi błędami i pozostawić je innym do odebrania. Nie daj się skusić. Przekazanie kopii klienta,
która jest pełna podstawowych błędów, sprawia, że twoja praca wygląda niechlujnie i
nieprofesjonalnie. Twój klient niekoniecznie zauważy wszystkie Twoje małe błędy. Niektórym z nich
może dojść do ostatecznej wersji, co pociągnie za sobą żenujące i potencjalnie kosztowne
konsekwencje. Sprawdź wszystko, co robisz, zanim to wyślesz. Niektórzy uważają, że wydrukowanie
kopii papierowej pomaga, ponieważ błędy można łatwiej zauważyć na papierze, ale nawet szybkie
zeskanowanie kopii na ekranie jest lepsze niż nic - i może pomóc w wykryciu wyjącego w ostatniej
chwili. Nie ograniczaj również korekty do kopii. Sprawdź wszystko, od propozycji po e-maile. Ponieważ

twoje pisanie jest twoją branżą, możesz być oceniany na podstawie każdego zapisanego słowa i nie
powinieneś przyznawać się do błędów.
Muszę się przyznać: jestem kiepskim korektorem. Ciągle wysyłam materiał, którego nie sprawdzałem,
a potem krzywię się, gdy widzę w nim ohydny błąd. To moja duża słabość jako copywritera.
8. Znajdowanie inspiracji
Pozbywszy się swojego przesłania do samych kości tego, co chcesz powiedzieć, możesz się zastanawiać,
czy zostanie jeszcze miejsce dla tej wspaniałej kreatywności, jaką mają posiadać copywriterzy. Jak
zamierzasz zaimponować klientowi (i jego publiczności), jeśli nie możesz znaleźć miejsca na ten
wspaniały zwrot lub porównanie, które miałeś na myśli? Jak zamierzasz zastosować swoją pisemną siłę
perswazji we wstępie o długości zaledwie 25 słów? I z pewnością marnotrawstwem jest ograniczanie
wszystkich przeprowadzonych badań do jednego tematu do zaledwie 200 słów kopii? Jeśli tak myślisz,
zapomnij o tym. Założę się, że Twoja „cudownie kreatywna” kopia brzmiałaby pompatycznie i
rozwlekle. Bezpośredniość i prostota są ścieżkami do kreatywności, a nie przeszkodami. Destylacja
przekazu do jego istoty da ci jasny wgląd w to, co naprawdę próbujesz powiedzieć. Ustalenie, co jest
interesujące i istotne dla odbiorców, pomoże Ci odkryć nowe sposoby wyrażania tego. Proces można
podsumować w następujący sposób:
◆ Co tak naprawdę próbuję powiedzieć? („Kup moją książkę”)
◆ Dlaczego jest to istotne dla moich odbiorców? (Nie jest, chyba że chcą poprawić swoje umiejętności
pisania i zarabiać więcej pieniędzy).
◆ Co mogę powiedzieć, że zainteresuje ich w pierwszej kolejności? ('Zarabiać więcej poprzez pisanie.
”)
Jeśli wiesz, co chcesz powiedzieć, ale naprawdę utkniesz w oryginalnym sposobie wyrażenia tego, oto
kilka wskazówek, które mogą pomóc w rzuceniu nagłówka lub intro, którego szukasz.
◆ Zawęź swój przekaz do jednego lub dwóch kluczowych słów i zastanów się, czy mają one jakieś
powiązanie lub podwójne znaczenie, które może zadziałać w innym kontekście istotnym dla Twoich
odbiorców.
◆ Zadaj sobie pytanie „A co, jeśli. . . ? ”Pytania dotyczące Twojego tematu (na przykład:„ A co by było,
gdyby każdy otrzymał darmowy produkt X? ”).
◆ Podejmij tok myślenia dotyczący tematu do logicznego wniosku (na przykład: detergent X pierze
bielsze niż kiedykolwiek; tak białe ubrania mogą Cię oślepić; piszesz więc: „Ostrzeżenie optyka - kup
okulary przeciwsłoneczne przed użyciem”).
◆ Odwróć swoją argumentację i pomyśl o konsekwencjach niestosowania produktów i usług, które
promujesz. Technika ta jest stosowana w marketingu od pokoleń, aby stworzyć popyt na towary, który
prawdopodobnie byłby trudny do uzasadnienia w inny sposób. Zastanów się, dlaczego kupujesz środek
do czyszczenia toalet. Jasne, zabija te paskudne robale, które mają żyć w twojej muszli klozetowej. Ale
jak często i tak dotykasz swojej toalety?
W wielu dziedzinach pisania, takich jak dziennikarstwo, copywriting internetowy lub tworzenie studiów
przypadku, powinieneś być w stanie wyciągnąć interesujące wprowadzenie ze swojego materiału
źródłowego. Podczas badania tematu zwróć uwagę na nietypowe statystyki, cytaty lub trendy, z
których możesz skorzystać.
9. Jak prezentować kopię

Nie ma złotych zasad, w jaki sposób należy przedstawić kopię klientowi. W końcu ważne jest to, co się
mówi, a nie to, jak to wygląda. Jednak kilka oczywistych punktów, o których należy pamiętać, to:
◆ Warto dołączyć nagłówek zawierający takie informacje, jak tytuł dokumentu, numer wersji roboczej,
data, etap zatwierdzenia oraz, jeśli to konieczne, dane kontaktowe.
◆ Nagłówki, podtytuły itp. Powinny być wyraźnie oznaczone jako takie, z etykietami, które nie będą
mylone z częścią tekstu głównego.
◆ Wskaż, gdzie kończy się tekst, na wypadek gdyby jego część zaginęła podczas faksowania lub
drukowania.
◆ Uwzględnij liczbę słów, jeśli jest to istotne dla pracy.
◆ Uwzględnij numery stron w dokumentach składających się z kilku stron.
◆ W przypadku bardzo dużych dokumentów, takich jak propozycje lub wersje robocze witryn
internetowych, przydatna jest strona z treścią zawierająca łącza do nagłówków w całym tekście.
◆ Podaj wyobrażenie, jak powinny wyglądać wszelkie obrazy lub grafiki użyte w tekście, na przykład
załączając szkice lub krótkie opisy.

9. Rzeczy, na które należy uważać
1. Szanuj język
Oprócz podstawowych zasad copywritingu, które opisałem w poprzednim rozdziale, istnieje wiele
innych punktów, o których będziesz musiał pamiętać i które staną się drugą naturą w miarę rozwoju
Twojego doświadczenia. Pierwszym z nich jest poznanie i uszanowanie podstawowego narzędzia
swojej pracy: języka angielskiego. Ta dziwaczna, trudna mieszanka słów przekształciła się na przestrzeni
wieków w jeden z najważniejszych języków na naszej planecie, przyjęty przez ludność praktycznie na
każdym kontynencie i używany przez jednych z najwybitniejszych pisarzy w historii. Dominuje we
wszystkim, od systemów komputerowych napędzających dzisiejszą technologię po rynki rządzące
globalną gospodarką. Jego mówione dialekty są tak różnorodne, że czasami mogą wydawać się
samodzielnymi językami; ale jednolitość pisanego angielskiego zapewnia, że jest on zrozumiały na
całym świecie. Można by pomyśleć, że tak potężna siła do komunikacji wystarczyłaby wszystkim jej
użytkownikom w obecnej formie; ale niestety nie wydaje się, aby tak było. Współczesny angielski jest
atakowany ze wszystkich stron. Jego napastnicy obejmują zarówno tych, którzy regularnie łamią
podstawowe zasady gramatyki, ponieważ nie wiedzą lepiej, jak wielu, którzy powinni wiedzieć lepiej,
ale upierają się w bezmyślnych próbach przekręcenia prawa języka w błędnym przekonaniu, że sprawi,
że będą wydawać się odrobinę mądrzejsi. lub bardziej interesujące. Za chwilę dowiesz się, o kim
mówię. Na razie jednak weź ze sobą słownik i przejrzyj bogatą różnorodność zawartych w nim słów i
znaczeń. Weź powieść (najlepiej dobrą) i zobacz, do czego jest przyzwyczajony język aby wyrażać
złożone pomysły w sposób jasny i precyzyjny. Następnie wyjdź na ulicę i zobacz, czy potrafisz dostrzec,
ile razy to wspaniałe narzędzie jest nadużywane przez ignorantów lub sprytnych. Upewnij się, że nigdy
nie dołączysz do ich szeregów, gdy podejmiesz copywriting jako handel. Pisemny angielski, podobnie
jak większość języków, rządzi się zestawem bardzo prostych reguł. Na przykład:
◆ Zdania zaczynają się wielką literą i kończą kropką.
◆ W innych miejscach nazwy są używane dużymi literami.

◆ Zdania można dzielić przecinkami, dwukropkami, średnikami, myślnikami lub nawiasami.
◆ Jeśli w zdaniu występuje bezpośredni cytat, jest on ujęty w odwrócenie przecinka.
◆ Apostrofy są używane do oznaczania słów zaborczych (z wyjątkiem „to”) lub skrótów.
◆ Pogrubienie lub kursywa są zwykle używane do wyróżnienia, na przykład w nagłówkach.
Oczywiście jest o wiele więcej podstawowych zasad i wszystkie one istnieją z dobrego powodu:
pomagają czytelnikowi zrozumieć, co się mówi. Wszelkie odstępstwa od nich mogą powodować
zamieszanie, a zatem są bezcelowe i niepotrzebne. Ale łatwo jest znaleźć przykłady nawet kilku
powyższych zasad, które są regularnie łamane w imię komunikacji korporacyjnej. Jako copywriter z
pewnością zostaniesz zaproszony do udziału w tym procesie, zwykle pod pozorem „trzymania się
korporacyjnych wytycznych”. Chociaż na tym etapie nie sugeruję, żebyś walczył z pracą, warto oprzeć
się tam, gdzie to możliwe i wyjaśnić klientowi, że prawidłowe użycie języka może tylko zwiększyć
wartość jego komunikacji. Cokolwiek robisz, nigdy nie ulegaj pokusie, aby samemu nadużywać języka,
chyba że jest ku temu naprawdę dobry powód. Poniżej znajduje się coś w rodzaju galerii łotrzyków
nadużywania wspólnego języka.
2. Skróty
Większość firm działa w wyspecjalizowanych dziedzinach wypełnionych frazami technicznymi, które
zostały skrócone do skrótów. Niektóre z nich, takie jak „CD” zamiast „płyty kompaktowej”, mogą być
dość dobrze znane ogółowi społeczeństwa. Większość nie. Radzę sprawdzić, czy jakikolwiek skrót,
którego chcesz użyć, znalazł się w powszechnym użyciu, sprawdzając, czy jest wymieniony w słowniku.
Jeśli nie, załóż, że Twoi czytelnicy będą ignorować jego znaczenie. Zrób im przysługę, opisując, co to
oznacza, gdy używasz go po raz pierwszy. Znajomość dokładnego znaczenia popularnych skrótów może
również pomóc w uniknięciu kłopotliwych błędów, takich jak „numer PIN”. Jednym z obszarów, na
które należy szczególnie uważać, są skróty technologiczne, które weszły do głównego nurtu. Dobrym
przykładem jest „WAP”. Oznacza to protokół aplikacji bezprzewodowych, standard, który umożliwia
telefonom komórkowym odbieranie treści internetowych, ale prawdopodobnie nie będzie to wiele
znaczyło dla osoby na ulicy, nawet jeśli zostanie przeliterowane. Jedną z opcji, jeśli piszesz do ogółu
odbiorców, jest przeliterowanie skrótu i dołączenie do niego krótkiego opisu tego, co robi technologia:
„mobilny protokół aplikacji bezprzewodowej, który może odbierać treści internetowe. . . ”Nie jest to
raczej zwięzłe, ale przy odrobinie szczęścia nie pozostawia czytelnikowi żadnych wątpliwości co do
tego, o czym mówisz. Inne skróty technologiczne, takie jak IP (dla protokołu internetowego) lub SMS
(usługa krótkich wiadomości) stają się coraz bardziej powszechne, gdy sprzęt na nich oparty wchodzi
do głównego nurtu. Jednak nie osiągnęły jeszcze tej samej waluty, co, powiedzmy, „IT”, z której można
obecnie bezpiecznie korzystać w swojej skróconej formie bez niebezpieczeństwa pomyłki. Skróty są
szczególnym problemem dla copywriterów w komunikacji wewnętrznej, ponieważ każda firma nie
tylko używa standardowego żargonu branżowego, ale ma również swoje własne skróty dotyczące
działów, procesów, stanowisk itp. Doświadczony pisarz może się domyślić, że RSM oznacza
„regionalnego kierownika sprzedaży”, ale inne skróty mogą być całkowicie zaskakujące, i to nie tylko
dla osób z zewnątrz. W pewnej organizacji, z którą się spotkałem, pracownicy otrzymują książkę (a nie
listę) zawierającą kilkaset skrótów, z którymi mogą się spotkać. Oczywiście w takich sytuacjach można
bezpiecznie założyć, że nawet wielu wieloletnich pracowników mogło nie być w stanie przetrawić
każdego pojedynczego akronimu. To do Ciebie będzie należało ustalenie z klientem, które z nich będą
prawdopodobnie na tyle rozpowszechnione, aby zagwarantować ich użycie bez konieczności ich
opisywania.

Nigdy nie pisz skrótów, takich jak „np.” Lub „itp.”, Ponieważ sprawia to wrażenie, jakby nie
przeszkadzał Ci tekst. Zamiast tego użyj „na przykład”, „na przykład”, „i tak dalej” lub podobnego
wyrażenia.
3. Apostrofy
Zasady rządzące używaniem apostrofów są dość proste. Apostrof jest używany do oznaczenia
zaborczości (jak w „planie Jana”) lub utraty liter, gdy dwa słowa są połączone w jedno (jak w przypadku
nie). Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest „to”, które nie ma apostrofu w formie zaborczej („jego”),
aby można je było odróżnić od skrócenia „jest”. Niemniej jednak, dla większości ludzi użycie apostrofu
wydaje się równie trudne do uchwycenia, jak zasada spalonego w piłce nożnej. Udaj się na dowolną
główną ulicę (i wiele stron internetowych, jeśli o to chodzi), a zauważysz apostrofy używane w
dowolnym miejscu w dowolnym miejscu, ale szczególnie w liczbie mnogiej. Te tak zwane apostrofy
sklepów spożywczych (nazwane, ponieważ analfabetyzm handlarzy wydaje się być główną siłą
napędową ich) prowadzą do obrzydliwości, takich jak ziemniaki zamiast ziemniaków i są teraz tak
zakorzenione w powszechnym użyciu, że są nawet ruchy, aby zaakceptować je do formalny język
pisany. Bardziej podstępna wersja problemu występuje w przypadku liczby mnogiej akronimów: płyty
CD są obecnie tak szeroko stosowane, jak liczba mnoga dla płyt kompaktowych, że większość zwykłych
ludzi prawdopodobnie musiałaby dwa razy pomyśleć, zanim odgadnie prawidłową formę. Jej / jej
zasada jest często częstym źródłem problemów dla nowicjuszy pisarzy, podobnie jak użycie apostrofów
w słowach kończących się na „s”. W tym drugim przypadku najlepszą zasadą jest po prostu podążanie
za dźwiękiem mówionym, jak w planie Jamesa i na dwa lata. Generalnie jednak:
◆ Staraj się unikać skurczów tam, gdzie to możliwe, aby uniknąć nieporozumień (wyjątki są podane w
cudzysłowach lub gdy potrzebujesz zaoszczędzić miejsce, na przykład w kopii strony internetowej).
◆ Znać zasady rządzące używaniem apostrofów, aw szczególności jego / jej regułę.
◆ Strzeż się, że moduły sprawdzania pisowni niekoniecznie wychwytują błędy w apostrofach.
4. Wielkie litery w nazwach
Wielkie litery są używane na początku zdań i do oznaczenia nazw własnych, jak Jason Deign. Nie ma z
tym problemu. To konwencja, która pomogła pokoleniom czytelników nadać sens czytanym tekstom.
Tak było przynajmniej do ostatniej dekady. Od tego czasu wydaje się, że coraz więcej firm zdecydowało,
że może sprzeciwić się prawom gramatyki i używać małej litery w nazwie, nawet gdy zaczynało się
zdanie. Ten trend (którego zwolenników nie wymienię, ale które obejmują kilka dużych organizacji, o
których prawdopodobnie słyszałeś) wydaje się wynikać z działań związanych ze zmianą marki, w
ramach których firmy zainwestowały znaczną ilość pieniędzy w nazwę i logo gdzie agencja
brandingowa decyduje o małej literze inicjału jest istotną częścią nowej tożsamości marki. Pomijając
kwestię tego, czy agencja brandingowa powinna dyktować, w jaki sposób reszta świata używa języka
angielskiego, uważam, że ta praktyka jest bezcelową afektacją na wielu poziomach:
◆ Pogarsza czytelność i zrozumienie.
◆ Prawie niemożliwe jest konsekwentne utrzymanie w praktyce, ponieważ większość ludzi (i
systemów przetwarzania tekstu) i tak powróci do używania początkowych wielkich liter.
◆ Zakłada, że nazwa firmy i logo są takie same, co nie ma miejsca. Są to dwa oddzielne elementy
tożsamości marki organizacji.
Podobnie irytujące są firmy, które używają dziwnych kombinacji małych i dużych liter w swoich
nazwach (na przykład easyJet; dlaczego nie Easyjet?). Jeśli pracujesz jako dziennikarz, często

zauważysz, że wytyczne redakcyjne Twojej publikacji są dość surowe co do tego, jak te nazwiska
powinny być zapisywane (i zwykle używa się standardowej konwencji pierwszej wielkiej litery, po której
następuje mała litera). Jeśli pracujesz dla firmy, która ma jedną z tych nazw, prawdopodobnie będziesz
musiał trzymać się jej wytycznych korporacyjnych, ale nie bój się zapytać. Wreszcie, jeśli kiedykolwiek
będziesz w stanie doradzić firmie, jak powinna być zapisana jej nazwa, powiedz klientowi, że wszystko
inne niż standardowa konwencja spowoduje tylko bóle głowy. Nawet firmy takie jak BT i BAA, których
nazwy z wielkimi literami są oparte na akronimach sprzed prywatyzacji, nadal są regularnie
wymieniane w prasie przez ich poprzednie etykiety (odpowiednio British Telecom i British Airports
Authority).
Prawdopodobnie zauważyłeś, że używam małej litery „i” dla słowa „internet” i małej litery „w” dla
słowa „sieć”. To była świadomej decyzji opartej na fakcie, że w momencie pisania tych słów pojawiało
się tak częste używanie, że wydawało się, iż przybierają one status rzeczowników pospolitych. Jako
pisarz trzeba być wrażliwym na takie zmiany języka, chociaż generalnie zalecałbym ostrożność w
przyjmowaniu nowych sposobów pisowni czy interpunkcji.
5. Rzeczowniki zbiorowe
Firmy i inne organizacje komercyjne to pojedyncze podmioty, ale częstym błędem w komunikacji
korporacyjnej jest to, że firmy odnoszą się do siebie w liczbie mnogiej, na przykład: „Bloggs & Co z
dumą prezentuje nową gamę kosiarek do trawy. . . ”To samo dotyczy działów, zespołów i innych
jednostek biznesowych. Prawidłowe użycie powinno brzmieć: „Marketing polega na rekrutacji czterech
nowych pracowników”; „Zespół projektowy ma zamiar wygłosić ważne ogłoszenie”. Należy jednak
pamiętać, że: „Członkowie zespołu projektowego oczekują ważnego ogłoszenia”. Wyjątkami od tej
reguły są policja i drużyny sportowe.
6. Wykrzykniki
Wykrzyknik to prawie całkowicie fałszywa interpunkcja. Jego celem w normalnym piśmie jest
zwrócenie uwagi na komunikat. Ale w tekstach komercyjnych, gdzie każda linijka ma zawierać proste,
jasne stwierdzenie, dodawanie wykrzykników nie powinno być konieczne. Albo twoja linia kopii stanie
się sama w sobie, albo wcale. Jeśli dodasz wykrzykniki, prawdopodobnie uda ci się tylko sprawić, że
twoje pisanie będzie wyglądało tandetnie. Podążanie za linią z kilkoma wykrzyknikami z rzędu jest
ostatecznym znakiem tandetnego pisania i prawdopodobnie dlatego ta sztuczka tak bardzo przemawia
do firm, które wysyłają wiadomości-śmieci.
7. Żargon
Niezależnie od branży, dla której piszesz, prędzej czy później napotkasz żargon: cały zestaw słów i
wyrażeń, które zostały sprzeniewierzone lub całkowicie wymyślone przez grupę użytkowników. Na
przykład, można usłyszeć typy marketingu, które wypowiadają wyrażenia takie jak „nad linią”, „po
stronie agencji” lub „marcomms”. Osoby zajmujące się technologią będą mówić o „platformach”,
„interoperacyjności” i „odporności”. Żargon jest zwykle kochany przez osoby wtajemniczone,
ponieważ są skłonni wierzyć, że pomaga im to dać wrażenie świadomej wyższości. Dla osób spoza tego
przytulnego kręgu branżowego żargon zwykle jawi się jako bezsensowny wafel - dlatego copywriterzy
powinni za wszelką cenę starać się go unikać. Żargon zwykle dzieli się na zmyślone i niewłaściwie użyte
słowa. Podam przykład każdego z nich, aby zilustrować, na co należy zwrócić uwagę.
Zmyślone słowa
Menedżerowie lubią brać rzeczowniki i zamieniać je na czasowniki. W ten sposób „zapewnienie
zachęty” staje się „zachętą”. Po wymyśleniu zupełnie nowego słowa, niewiele nie przeszkadza im iść

dalej; dlatego proces „zachęcania” staje się „zachętą”. Takie warunki mogą zaimponować zarządowi,
ale jest mało prawdopodobne, aby ogólnie wpłynęły na komunikację firmy. Jak wspomniano powyżej,
odbiorcy będą zwykle traktować podejrzliwie każdą komunikację sformułowaną w sposób, którego nie
mogą łatwo zrozumieć. Wypełnianie tekstu rozwlekłymi, oczywiście wymyślonymi słowami, takimi jak
„zachęta”, jest po prostu prośbą o kłopoty.
Niewłaściwe słowa
Od czasu do czasu branża czuje, że nie ma dość własnych, doskonałych słów i kradnie słowo skądinąd.
Klasycznym tego przykładem i jednym z moich osobistych niepokojów jest słowo „rozwiązanie”.
Szybkie wyszukiwanie tego słowa w witrynie referencyjnej Dictionary.com ujawnia, że według
Webstera „rozwiązanie” oznacza:
1. Czynność oddzielania części ciała lub stan oddzielenia części; zakłócenie; wyłom.
2. Czynność rozwiązywania lub stan rozwiązania; rozwikłanie każdego zawiłego problemu lub trudnego
pytania; wyjaśnienie; czyszczenie; stosowane zwłaszcza w matematyce, w procesie rozwiązywania
równania lub problemu lub w wyniku procesu.
3. Stan rozpuszczenia lub dezintegracji; rozkład; rozpad.
4. Czynność lub proces, w wyniku którego ciało (stałe, ciekłe lub gazowe) zostaje wchłonięte przez ciecz
i pozostając w stanie płynnym lub staje się płynne, jest rozprowadzane w rozpuszczalniku; również
produkt powstały w wyniku takiej absorpcji.
5. Zwolnienie; przesylka; rozładować się.
6. (a) ustanie choroby; rozkład. (b) Kryzys. (c) płynny lek lub preparat (zwykle wodny), w którym stałe
składniki są całkowicie rozpuszczalne.
Nie ma tu wzmianki (ani żadnego innego standardowego słownika) o słowie „rozwiązanie”
oznaczającym cokolwiek związanego z zbiorem oprogramowania i systemów sprzętowych zebranych
przez firmę technologiczną. Jednak spójrz na dowolny tekst od dowolnej firmy high-tech, a zobaczysz,
że tak zaśmiecone odniesieniami do „rozwiązań”, które oferuje swoim klientom. To, o czym mówią,
prawdopodobnie najlepiej ilustruje inny wpis w Dictionary.com, z The Free On-line Dictionary of
Computing, autorstwa Denisa Howe'a: Rozwiązanie <jargon> Rynkowy termin na coś, co chce Ci
sprzedać, nie zawracając Ci głowy często zawrotne różnice między sprzętem, oprogramowaniem,
usługami, aplikacjami, formatami plików, firmami, markami i systemami operacyjnymi; „Flash to
doskonałe rozwiązanie do strumieniowego przesyłania obrazu”. „Co to jest?” „Hm. . . około tysiąca
dolarów. ”
To podstępne niewłaściwe użycie tego słowa jest tak rozpowszechnione, że zostało nawet przyjęte
przez inne branże (na przykład usługi sprzątania stały się rozwiązaniami czyszczącymi) i włączone do
nazw handlowych (Bloggs & Co Cleaning Solutions). Co więcej, ludzie, z którymi rozmawiałem w
firmach technologicznych, są często autentycznie zaskoczeni, że ktokolwiek nie wiedziałby, czym jest
„rozwiązanie” w kontekście systemów komputerowych, chociaż sami często są zakłopotani, gdy są
naciskani na definicję. W rzeczywistości „rozwiązanie” to słowo niebędące słowem, które nie sprzyja
branży, ponieważ nie dostarcza żadnych informacji na temat tego, co firmy z tego sektora mogą
zaoferować swoim klientom.
8. Powtarzanie

Ciągłe używanie tego samego słowa lub frazy jest leniwe i sprawia, że lektura jest nudna. W miarę
możliwości zmieniaj język i staraj się nie używać długich słów lub wyrażeń dwa razy w tym samym
akapicie. Jeśli nie możesz uniknąć powtórzeń, rozważ podzielenie akapitu na dwie części. Dobrze jest
mieć tezaurus pod ręką przez cały czas, aby móc rozmawiać o tym samym na różne sposoby. Na
przykład zamiast mówić „firma” przez cały czas, wpisz „organizacja”, „biznes”, „korporacja” i tak dalej.
9. Stosowanie kursywy, pogrubienia lub wielkich liter
Kursywa, pogrubienie i wielkie litery są zwykle zarezerwowane dla słów, które wymagają specjalnego
podkreślenia, ale powinny być używane z dużą ostrożnością, ponieważ utrudniają czytanie. Nawet w
nagłówkach pisanie wielkimi literami może spowolnić zdolność mózgu do przetwarzania informacji.
Dzieje się tak, ponieważ mózg skanuje linie tekstu, wychwytując litery wystające z reszty; w tekście
wielkimi literami wszystkie litery mają tę samą wysokość, więc ta informacja zostanie utracona. Aby
zademonstrować ten efekt, oto dwa wiersze tekstu, z widoczną tylko górną połową. Które możesz
wyraźniej przeczytać z daleka? Zobaczmy, czy potrafisz to przeczytać
OK, TERAZ SPRÓBUJ Z TYM
Podczas pisania tekstu na potrzeby Internetu należy zwrócić szczególną uwagę na użycie różnych
krojów pisma. Słowa nigdy nie powinny być podkreślane, ponieważ jest to standardowa konwencja
online dotycząca linków do innej strony, więc może to zmylić czytelników. Z drugiej strony, wybieranie
wstępów i istotnych akapitów pogrubioną lub kursywą może w rzeczywistości poprawić czytelność na
ekranie, dając oku punkty odniesienia do naśladowania, szczególnie podczas przewijania stron w dół.
Jednak różne urządzenia wyświetlają tekst w różny sposób, więc musisz wziąć pod uwagę fakt, że
podkreślenie kursywą może nie pojawić się w wiadomości tekstowej. Ogólnie rzecz biorąc, trzymaj się
krótkiej, prostej kopii i pozwól słowom mówić same za siebie, abyś nie musiał uciekać się do typografii,
aby wyrazić swoją opinię.
10. Słowa, na które należy uważać
Poniższe informacje pochodzą z różnych źródeł i stanowią podstawę wielu opracowanych przeze mnie
przewodników po stylu. Niektóre zasady mogą się nieznacznie różnić w zależności od klienta; w razie
wątpliwości poproś o kopię korporacyjnych wytycznych lub skonsultuj się z klientem.
◆ Afekt / skutek - pierwszy oznacza wywieranie wpływu, drugi oznacza powodowanie lub osiąganie
(jako czasownik) lub skutek (jako rzeczownik).
◆ Potem - na „s”.
◆ Alternatywa - mogą być tylko dwa z nich; w przeciwnym razie byłyby opcjami lub wyborami.
◆ Zapewnić / zapewnić / ubezpieczyć - pierwsza to ochrona przed określonymi ryzykami (stąd
ubezpieczenie na życie), druga to upewnienie się, a trzecia to ochrona przed niepewnymi ryzykami
(stąd ubezpieczenie od ognia).
◆ Pomiędzy - konwencją jest „między x a y”, a nie „między x-y”.
◆ Wykup, wykup - pierwsza to rzeczownik, druga to czasownik.
◆ Przewodniczący - dotyczy również kobiet jako stanowiska.
◆ Zamknij - używaj zamiast „zamknięcia”.
◆ Uzupełnienie / komplement - pierwszy sposób na nadrobienie (całość), drugi to pochwała.

◆ Wytnij - używaj zamiast „wytnij” (czasownik) lub „wytnij” (rzeczownik).
◆ Wysyłka / wysyłka - pierwsza to rzeczownik, druga to czasownik.
◆ Ulica główna - małe litery, chyba że odnosi się do adresu.
◆ Lubię - staraj się nie używać „takich jak”.
◆ Rocznie - zamiast tego użyj terminu „rok”.
◆ Program / program - ta ostatnia to amerykańska pisownia, która w brytyjskim angielskim dotyczy
tylko oprogramowania komputerowego.
◆ Zamknij - użyj zamiast „zamknij”.
◆ UK - skrót od Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej. Należy zauważyć, że „Wielka Brytania”
obejmuje tylko pierwsze trzy, a „Wyspy Brytyjskie” to cała Wielka Brytania i Irlandia.
◆ Chociaż - preferowane „podczas gdy”.
11. Angielski w USA lub Wielkiej Brytanii?
Jeśli pracujesz dla międzynarodowej organizacji lub dla internetu, prawdopodobnie Twoja kopia będzie
widoczna dla dużej części czytelników z zagranicy, co z kolei może oznaczać, że będziesz musiał używać
angielskiego zamiast brytyjskiego. Nie ma sztywnej reguły, która wersja powinna mieć pierwszeństwo,
ale ogólnie:
◆ Jeśli Twoja kopia będzie czytana głównie przez mieszkańców Wielkiej Brytanii, Europy, Bliskiego
Wschodu lub Afryki, trzymaj się angielskiego brytyjskiego.
◆ Jeśli twoja kopia będzie czytana głównie przez ludzi z północy lub południa Ameryki, użyj
angielskiego (USA).
Azja jest trochę bardziej skomplikowana. Niektóre kraje, takie jak Indie czy Nepal, będą
prawdopodobnie faworyzować angielski w Wielkiej Brytanii, podczas gdy kraje nad Pacyfikiem mogą
bardziej czuć się w domu z Amerykaninem. W razie wątpliwości prawdopodobnie najlepiej skorzystać
z tego drugiego. Australijczycy mają oczywiście swoje szczególne zastosowania tego języka. Jeśli piszesz
po angielsku (USA), nie zapominaj, że nie tylko pisownia słów jest inna; znaczenia też mogą się zmienić.
Stąd to, co Amerykanie nazywają „tramwajem”, jest dla Europejczyków tramwajem, podczas gdy w
Stanach Zjednoczonych wózek sklepowy jest nazywany „wózkiem”.
12. Unikaj stereotypów
Ostatnia kwestia, która nie powinna wymagać wysiłku: wypełnienie kopii frazesami nie przyniesie Ci
wiele uznania za oryginalność lub wysiłek. Uważaj na modne frazesy, które w jednym miesiącu mogą
wydawać się świetne, ale w następnym oklepane. Między innymi następujące słowa i wyrażenia
straciły praktycznie znaczenie w wyniku ich nadużywania w internecie i mediach. Najlepiej ich unikać,
jeśli to możliwe.
10. Pisanie do reklamy
1. Zanim zaczniemy
Reklama jest prawdopodobnie najbardziej pożądaną dziedziną copywritingu i niewątpliwie jedną z
najczęściej pisanych. Jeśli jesteś nastawiony na zajęcie się reklamą i chcesz to robić przede wszystkim,
jest mnóstwo książek napisanych przez wielkich mistrzów w tej dziedzinie, które pomogą Ci (chociaż

prawdopodobnie nadal będziesz potrzebować ogromnych dawek talentu, aplikacji i szczęścia) . To, co
poniżej, nie jest zatem ostatecznym przewodnikiem dla niedoszłego specjalisty od reklamy, ale kilka
wskazówek i wskazówek dla ogólnych copywriterów, którzy mogą od czasu do czasu napotykać
konieczność tworzenia reklam w ramach swojej szerszej pracy pisarskiej.
2. Co robi reklama?
Większość ludzi prawdopodobnie założyłaby, że reklama pomaga sprzedawać produkty. To prawda,
ale proces, za pomocą którego to robi, nie zawsze jest prosty; albo dlaczego, na przykład, firmy, które
sprzedają tylko bardzo drogie komputery lub sprzęt sieciowy, reklamowałyby się w telewizji (i wielu to
robi), podczas gdy zdecydowana większość ludzi, którzy zobaczą reklamy, prawdopodobnie nawet nie
zrozumie, co to router lub serwer czy, nie mówiąc już o tym, że chcesz go kupić? Powodem jest to, że
sprzedaż można poprawić na dwa sposoby, stosując odpowiednio różne podejścia do reklamy.
Reklama promocyjna
Reklamy promocyjne to bezpośrednia próba nakłonienia klientów do zakupu: na przykład „Wyprzedaż
kończy się w tym tygodniu” lub „Kup jedną, a dostaniesz za darmo”. To właśnie taki bezpośredni
przekaz sprzedażowy dał początek reklamie. W dzisiejszych czasach reklama promocyjna nadal w dużej
mierze polega na zwiększaniu świadomości na temat oferty specjalnej lub produktu, który będzie
atrakcyjny dla określonej grupy odbiorców. W tym sensie może czasami działać bardziej jako publiczna
usługa informacyjna niż narzędzie sprzedaży. W rzeczywistości istnieją dowody na to, że tak właśnie
działa reklama - dostarczając surowe informacje klientom, którzy następnie opierają swoje zachowania
zakupowe na innych, bardziej subtelnych czynnikach. Warto zauważyć, że dominowało medium
interaktywne na początku przez coraz bardziej natrętne reklamy promocyjne. Jednak w ostatnich
latach rośnie świadomość korzyści płynących z innej formy reklamy internetowej: skoncentrowanej na
marce.
Reklama marki
Jednym z tych „bardziej subtelnych czynników” jest to, jak konsument postrzega firmę, której produkty
kupuje. Jak wskazałem w rozdziale 9, decyzje zakupowe opierają się w równym stopniu na emocjach,
co racjonalnym myśleniu. W praktyce oznacza to, że przy wszystkich pozostałych rzeczach ludzie są
bardziej skłonni kupować towary od firm, z którymi są związani. Konsumentowi jest oczywiście bardzo
trudno uzyskać wystarczającą ilość informacji, aby dokonać przemyślanej oceny każdej firmy, z którą
ma do czynienia, więc to powinowactwo jest zwykle oparte na rodzaju oceny, jaką wszyscy
przeprowadzamy, gdy spotykamy innych ludzi po raz pierwszy. Kiedy kogoś spotykasz, tworzysz o nim
wyobrażenie na podstawie jego wyglądu, tego, co mówią i, z biegiem czasu, tego, co robią. Jeśli ich
wygląd, myśli i czyny ściśle odzwierciedlają Twoje, prawdopodobnie będziesz z nimi w dużym stopniu
podobieństwa. (Zwróć uwagę, że gdy ktoś Cię przedstawia, zazwyczaj starasz się dowiedzieć, co robi,
skąd pochodzi i tak dalej, aby ustanowić wspólną płaszczyznę). W przypadku firm ta kombinacja
wizerunku, komunikacji i działania jest efektywnie to, co jest znane jako „marka”. Podobnie jak w
przypadku ludzi, firmy mogą początkowo tworzyć duże więzi ze swoimi klientami za pomocą samego
obrazu i komunikacji. Wiele wysiłków współczesnych autobusów poświęca się tworzeniu marek, a nie
produkcji, procesowi udokumentowanemu między innymi w bestsellerowej książce Naomi Klein No
Logo. Niektóre firmy, takie jak na przykład Nike, przypisują nawet większość swojego sukcesu tej
zmianie. Ale ostatecznie ta „wartość marki” zostanie utracona, jeśli działania firmy nie odpowiadają
temu, co mówi. Nie powstrzymało to reklamodawców przed pogodzeniem się z faktem, że reklamy
mogą mieć głęboki wpływ na sposób, w jaki ludzie postrzegają ich firmy. Stąd reklama marki: cały
obszar komunikacji, który nie polega na sprzedaży jako takiej, ale raczej na filozofii i wartościach, które
reklamodawca chce, aby jego klienci wierzyli, że się w nich mieszczą. Na przykład reklama

komputerowa Apple omówiona w rozdziale 8 jest doskonałym przykładem reklamy marki, a obecnie
ten rodzaj komunikacji coraz bardziej dominuje na rynku. Być może zdałeś sobie już sprawę, że reklama
marki i promocja mogą ze sobą współpracować z wielkim efektem, przy czym pierwsza tworzy empatię,
która przyciągnie klientów do firmy, a druga dostarcza informacji, które mogą działać jako bodziec do
generowania sprzedaży. Kiedy podejmujesz się pracy nad copywritingiem reklamowym, ważne jest,
abyś ustalił, jakiego rodzaju reklamy chce Twój klient, ponieważ wpłynie to na Twoje podejście. Należy
również zaznaczyć, że pojedyncza reklama może działać zarówno na poziomie marki, jak i promocji.
Pozycjonowanie marki
Reklama może pomóc powiązać markę z zestawem atrybutów w umyśle konsumenta, procesem
nazywanym pozycjonowaniem marki. Marki samochodów stanowią doskonały przykład tego w
działaniu. Pomimo faktu, że większość samochodów wygląda obecnie dość podobnie i są zbudowane
według bardzo podobnych standardów, dla opinii publicznej Volvo oznacza „bezpieczny” (lub ostatnio
„bezpieczny, ale dość rasowy”), Volkswagen oznacza „ niezawodny ”, Land Rover oznacza„ wytrzymały
”i tak dalej. Można argumentować, że większość sprzedaży nowoczesnych samochodów (a nawet wielu
innych towarów) zależy od atrybutów związanych z produktem poprzez pozycjonowanie marki.
3. Kreatywność w sprzedaży
W ostatnich latach reklama wypełniła niemal każdą część naszego środowiska. Przenika nasze ekrany,
nasz krajobraz, naszą muzykę, nasze ubrania i wiele więcej. Pojawienie się tzw. Ambient media około
dwóch dekad temu umożliwiło reklamom przeskoczenie z tradycyjnych miejsc, takich jak telewizja czy
billboardy, do miejsc tak różnorodnych, jak bilety autobusowe, bariery parkingowe, a nawet krowy
mleczne. Jest rzeczą oczywistą, że obfitość przekazów handlowych wokół nas jest taka, że przeciętny
człowiek może spodziewać się bombardowania setkami, jeśli nie tysiącami reklam dziennie. Efekt netto
dla nas jako konsumentów polega na tym, że mamy tendencję do odfiltrowywania reklam. Jednak nie
do końca. Badania pokazują, że ludzie kupują dużo ich produktów informacji pochodzących z reklam, a
nawet podejmie decyzje zakupowe na podstawie tego, jak marka promuje się w mediach, mimo że
generalnie nie wierzą w twierdzenia reklamodawców. Badacze marketingu John E. Calfee i Debra Jones
Ringold odkryli, że około 70% populacji na całym świecie uważa, że reklama jest użytecznym źródłem
informacji; tyle samo, co odsetek ludzi, którzy twierdzą, że reklamodawcy nie mogą wierzyć (więcej
można znaleźć w znakomitej książce Calfee Fear of Persuasion, wydanej przez Agorę). Niestety dla
reklamodawców dokładne czynniki powodujące, że ludzie przechwytują reklamy, są mniej jasne. Stąd
słynny cytat, różnie przypisywany Lordowi Leverhulme, Frankowi W. Woolworthowi, Johnowi
Wanamakerowi i innym: „Wiem, że połowa pieniędzy, które wydaję na reklamę, jest marnowana.
Problem w tym, że nie wiem, która połowa ”. Niemniej jednak sama ilość reklam, które teraz nas
bombardują, oznacza, że wyróżnienie się określonego przekazu może być bardzo trudne. Doprowadziło
to reklamodawców (i ich agencje) do toczenia ze sobą wojny o jedność, podnosząc koszt i
wyrafinowanie reklam prawie każdego roku. Chociaż kreatywność jest często postrzegana jako klucz
do sukcesu w tej walce, w rzeczywistości liczy się umiejętność zrozumienia docelowego rynku i dowiedz
się, co go wyróżnia. Pierwszą rzeczą, jaką musi zrobić copywriter podczas tworzenia kampanii, jest
ustalenie, co oznacza produkt, usługa lub marka klienta dla prawdziwych ludzi. Wtedy zaczyna się
proces twórczy. Być może bardziej niż jakakolwiek inna dyscyplina copywritingu reklama opiera się na
kreatywnych talentach, aby przekazać swój przekaz. Powód jest prosty. Reklamy kosztują dziesięć
centów, a ludzie ich nie szukają. Większość reklam jest ignorowana. Aby mieć jakikolwiek wpływ,
reklama musi zostać zauważona, a następnie wywołać emocjonalną reakcję w grupie docelowej.
Pamiętaj, że to, co działa dla jednej grupy odbiorców, może nie być (lub prawdopodobnie nie będzie)
odpowiednie dla innych. Jedna z moich ulubionych reklam plakatowych z lat 90., dotycząca japońskiej
marki piwa, została umieszczona w prasie przez szefa marketingu, który nie mógł zrozumieć sensu

kreacji. Najwyraźniej nie był częścią rynku docelowego. Najwyraźniej tak było, odkąd zobaczyłem
reklamę, spodobało mi się i kupiłem produkt. Twoim zadaniem jako copywritera jest stworzenie
emocjonalnej więzi między promowaną marką a jej klientami. Przede wszystkim musisz zrozumieć, co
motywuje tych klientów.
Przejść do sedna
Gdy już wiesz, co spodoba się docelowej publiczności, przedstaw to w jak najmniejszej liczbie słów.
Reklamy nie mogą sobie pozwolić na rozwlekłość, ponieważ zajmowana przez nie przestrzeń kosztuje,
a odbiorcy, do których próbują dotrzeć, raczej nie będą się przejmować próbami dotarcia do celu.
Praca z klientami
To smutny fakt, że niektóre z najlepszych pomysłów marketingowych trafiają na reklamowy
odpowiednik krojowni. Większość firm (w tym odnoszących sukcesy) jest bardzo konserwatywna.
Obawiając się konsekwencji popełnienia błędu, zazwyczaj niechętnie robią wszystko, co mogłoby
wstrząsnąć łodzią; a to zwykle obejmuje rozpoczęcie oburzających kampanii reklamowych. W
rezultacie większość reklam jest kompromisem między początkowym pomysłem kreatywnym a
bardziej ostrożnymi poglądami szefów marketingu, którzy płacą za rachunek. Oznacza to dwie rzeczy
dla copywriterów:
◆ po pierwsze, musisz przedstawić dobrze przemyślane uzasadnienie, dlaczego Twoja kampania
reklamowa będzie działać
◆ po drugie, musisz być przygotowany na porzucenie, zrewidowanie i przepracowanie swoich
pomysłów.
Ten proces testowania i ponownego opracowywania pomysłów może jednak przynieść korzyści
kampanii. Jak wspomniano powyżej, czysta kreatywność nie jest jedynym składnikiem udanej reklamy.
Reklamy muszą też wywoływać u odbiorców właściwą reakcję emocjonalną, w przeciwnym razie będą
po prostu irytujące. (A kto nie został wykluczony z marki z powodu jej „głupich reklam”?) Muszą
również (jak opisano w rozdziale 8) zastosować odpowiedni ton zarówno dla odbiorców, jak i
reklamodawcy. Kompromisy osiągnięte podczas opracowywania reklamy często wiążą się z
testowaniem dziesiątek różnych pomysłów. Niektóre z nich zostaną wyeliminowani przez zespół
kreatywny, niektórzy przez klienta, a inni przez panele badawcze.
4. Korzyści i cechy szczególne
Pamiętasz korzyści związane z rozmową, a nie funkcje? Ma to ogromne znaczenie w reklamie,
ponieważ Twoi odbiorcy po prostu nie będą czekać, kiedy będziesz mówić o tym, ile błyskających
świateł ma najnowsze gadżety Twojego klienta. Więc pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, jest
ustalenie, jakie kluczowe korzyści płynące z produktu lub usługi Twojego klienta są dla odbiorców, do
których są skierowane. Następnie wybierz ten, który odróżnia Twojego klienta od konkurencji. To jest
twój wyjątkowy punkt sprzedaży lub USP. Możliwe, że USP został już zidentyfikowany przez twojego
klienta i może stanowić część twojego briefu. Ponadto jest prawdopodobne, że USP będzie miał wiele
wspólnego z marką Twojego klienta; w rzeczywistości może to określać markę Twojego klienta. Jeśli
myślisz o głównych markach, zwykle łatwo jest dostrzec cechy USP, które rozwinęły się przez lata
reklamy. Pamiętaj, że produkt lub usługa mogą mieć różne USP dla różnych odbiorców docelowych.
Należy również zauważyć, że USP nie jest funkcją, chociaż może być powiązany z funkcjami produktu
lub usługi. Aby znaleźć USP, zapytaj: „Dlaczego powinienem chcieć jednego z tych produktów / usług?”
Następnie zamień swoją odpowiedź na emocję lub uczucie. Przekazanie tego uczucia jest kluczem do
przesłania.

5. Maksymalny wpływ, minimalna kopia
Twoim następnym zadaniem jest odręczne napisanie wiadomości, którą próbujesz przekazać. O ile nie
pracujesz nad projektem, który wymaga dużej ilości kopii, np. Ogłoszenia (reklama napisana w stylu
reportażu prasowego lub wiadomości), będziesz musiał skrócić wiadomość. Następnie odetnij go
ponownie. Można śmiało powiedzieć, że copywriterzy reklamowi są często rozpoznawani i nagradzani
w odwrotnej skali niż większość innych copywriterów: im mniej piszesz, tym więcej jesteś wart. Dzieje
się tak, ponieważ masz tylko ułamek sekundy, aby przekazać odbiorcom wiadomość, więc musi być
krótka i dobra. Jeśli jesteś naprawdę dobrym copywriterem, możesz całkowicie pozbyć się słów i
wymyślić reklamy, które przedstawiają jasny pomysł, nawet bez konieczności czytania. (Reklama Apple
z 1984 r. Nie zawierała scenariusza narracji; jej pomysł wynikał z samych obrazów). Możesz też
sprecyzować swój pomysł do jednego słowa. Aby uzyskać maksymalny efekt, słowo może mieć
podwójne znaczenie w połączeniu z określonym obrazem. Albo może być pochodną innego słowa.
Przestudiuj reklamy i dowiedz się, które mają największy wpływ i dlaczego. Pomyśl o skopiowanych
liniach, które przetrwały próbę czasu. Następnie staraj się przestrzegać podobnych zasad we własnym
copywritingu. Oto przykład. Linia „They’re grrreat” dla Frosties firmy Kellogg. Jest sprytny, ponieważ
dobrze komponuje się z maskotką marki; dodatkowo sprzedaje produkt w prosty sposób. Wszystko w
dwóch słowach. Czy możesz to pokonać?
Co działa
Główna kopia znajduje się w rozdziale 8. Pisz prostym, prostym i prostym językiem. Używaj krótkich
słów i zdań. Unikaj kalamburów, stereotypów, terminów technicznych, skrótów.
6. Myślenie słowami i obrazkami
Jedną z najważniejszych umiejętności w copywritingu reklamowym jest możliwość wizualizacji
przekazu zarówno w postaci obrazków, jak i słów. Mózg wychwytuje obrazy znacznie szybciej niż słowa
pisane, więc jeśli chcesz przyciągnąć czyjąś uwagę, łatwiej jest to zrobić za pomocą zdjęcia lub diagramu
niż zdania. W większości reklam zauważysz, że obrazy są używane od razu aby ustawić scenę dla kopii,
która skutecznie działa tak samo, jak puenta w żartie. Możesz więc, na przykład, spróbować wyobrazić
sobie sytuację, w której twoja wiadomość, pojedyncza linia kopii zawierająca twój USP, będzie się
opłacać. Możliwe jest również użycie samego tekstu jako obrazu. Sposób prezentacji tekstu, kroje
pisma, kolory itp., Może być ważny, jeśli chodzi o przekazanie wiadomości. Może to być nawet treść
przesłania. Jako przykład weźmy pod uwagę następującą reklamę Sudafedu, leku zmniejszającego
przekrwienie, stworzoną dla Pfizer Consumer Healthcare przez Karla Sandersona i Dana Heady z agencji
reklamowej Bates UK. Reklama pojawiła się w Wielkiej Brytanii w 2001 roku na plakatach Trivision,
które są jednostkami zewnętrznymi z listwowymi twarzami, które pozwalają na pojawienie się do
trzech różnych wiadomości tekstowych jeden po drugim:
Ponieważ obrazy odgrywają tak ważną rolę w reklamie, normą branżową jest, aby copywriter
współpracował z dyrektorem artystycznym i tworzył zespół. Jeśli wykonujesz znaczną ilość pracy
reklamowej, znalezienie dyrektora artystycznego jest praktycznie niezbędne; dodatkowy twórczy
wkład, jaki mogą wnieść, jest nieoceniony.
7. Uzyskanie odpowiedzi
Celem reklamy jest zmiana percepcji, ale wiele kampanii ma również na celu stymulowanie sprzedaży,
dlatego zwykle obejmuje punkt kontaktowy, w którym klient może dowiedzieć się więcej. Może to
obejmować zarówno subtelnie umieszczony adres strony internetowej, jak i numer rezerwacji
napisany dużą czcionką na plakatach i spotach telewizyjnych (lub nawet samolotami, w przypadku

tanich linii lotniczych easyJet). Reklamy, które zawierają bardzo oczywiste, oparte na sprzedaży
wezwanie do działania, należą do kategorii zwanej reklamą bezpośrednią, ponieważ mają na celu
stymulowanie natychmiastowego zakupu. Ten obszar zaczął się po prostu od uwzględnienia numerów
telefonów w reklamie telewizyjnej . Ale wraz z rozwojem elektroniki wzrosły ogromnie kanały
komunikacyjne, takie jak internet i telewizja cyfrowa, w których reklamy z definicji charakteryzują się
bezpośrednią reakcją, ponieważ są połączone ze stroną internetową reklamodawcy. Robiąc brief
dotyczący reklamy lub kampanii, sprawdź, czy należy uwzględnić mechanizm reakcji, a jeśli tak, to
jakiego rodzaju.
8. Pisanie dla różnych mediów
W przeciwieństwie do większości innych form copywritingu, w których nośnik tekstu jest ustalony (na
ekranie w Internecie, papier drukowany w przypadku przesyłek reklamowych itp.), Reklama obejmuje
szeroki zakres mediów, z których każdy wymaga innego stylu i podlega innym zasadom. Na przykład
pisanie banerów reklamowych na strony internetowe to zupełnie inna sprawa niż pisanie skryptów
reklam telewizyjnych, chociaż w obu przypadkach nadal musisz przestrzegać podstawowych zasad
dobrego copywritingu opisanych w rozdziale 8. Szczegółowe informacje na temat podejścia do każdego
rodzaju medium wykracza poza zakres tej książki. Na przykład pisanie scenariuszy jest ważną dziedziną
samą w sobie. Jeśli masz zamiar wykonywać dużo pracy w tej dziedzinie, proponuję kupić
specjalistyczną książkę lub wziąć udział w kursie na ten temat. Jednak oto kilka podstawowych
wskazówek, o których należy pamiętać w odniesieniu do głównych mediów używanych w reklamie,
aby pomóc Ci w okazjonalnych informacjach, które mogą Ci się przydać. Poniższe typy mediów są
wymienione w przybliżonej kolejności według ich udziału w rynku. (Dane Stowarzyszenia Reklamy z
lipca 2007 r. Pokazały, że wydatki na reklamę w prasie stanowiły 43,7% całkowitych wydatków na
reklamę w Wielkiej Brytanii. Dane dla innych mediów to: telewizja - 24,1%; poczta bezpośrednia 12,2%; internet - 10,6%; reklama zewnętrzna, 5,7 procent; radio 2,8 procent; kino 1 procent). Należy
pamiętać, że z dnia na dzień rośnie wachlarz nośników reklamowych. Podchodząc do każdego briefu,
nie myśl tylko o tym, jaki powinien być Twój przekaz, ale także o tym, na jakim nośniku będzie on
najlepiej działał. Następnie zacznij pracę nad swoją kopią.
Drukowanie
Jest to zdecydowanie najczęściej używany nośnik, obejmujący różne formaty, od małych ogłoszeń w
sklasyfikowanych działach gazet do całostronicowych reklam w błyszczących magazynach. Uwagi
dotyczące reklam graficznych:
◆ Rozmiar i kształt: czy Twoja reklama będzie działać zarówno w orientacji poziomej, jak i pionowej?
◆ Kolorowe lub czarno-białe: przede wszystkim uwaga dla dyrektora artystycznego lub projektanta, z
którym pracujesz (jeśli pracujesz w zespole), ale pamiętaj, że kopia może wymagać cięższej pracy, jeśli
nie jesteś w stanie użyć bardzo mocny wizerunek.
◆ Ton i styl publikacji: jest oczywiste, że Twoja kopia będzie musiała być dopasowana do rodzaju
magazynów lub gazet, do których się trafia, jeśli ma mieć jak najlepszy wpływ na cele publikacji.
Telewizja
Pisanie dla telewizji jest ostatecznym celem każdego poważnego copywritera reklamowego (a także
wielu innych pisarzy, poważnych lub nie). Wymaga również bardzo specjalnych umiejętności, ponieważ
scenariusz jest nie tylko narzędziem sprzedażowym, ale także kreatywnym przewodnikiem dla
reżysera, który zamieni Twoje słowa w obrazy i dźwięki. Oto niektóre kwestie:

◆ Upewnij się, że twoja praca jest w formacie, z którym reżyser może łatwo pracować. Skrypty należy
umieszczać w jednej kolumnie w lewej części strony, z wcięciem w dialogach i wyraźnie zaznaczonymi
wielkimi literami pośrodku linii każdego aktora. Jako przewodnik przyjrzyj się niektórym skryptom na
specjalistycznych stronach internetowych, takich jak Simply Scripts (www.simplyscripts.com). Możesz
także kupić oprogramowanie do formatowania skryptów, takie jak Scriptware (www.scriptware.com).
◆ Dyrektor artystyczny jest prawie niezbędny, ponieważ przed rozpoczęciem produkcji będziesz
musiał przygotować scenariusz do scenariusza.
◆ Skorzystaj z akcji - zamiast aktorów - aby opowiedzieć swoją historię. (Więcej informacji na temat
sztuki „ekspozycji” można znaleźć w książce Roberta McKee o scenariuszach kinowych, Story).
Radio
Radio nie jest łatwym medium do pisania, ponieważ w twoich słowach nie pomogą wizualne rekwizyty,
a masz bardzo mało czasu na rozwinięcie rozbudowanego przekazu. Pamiętaj o następujących
kwestiach:
◆ Czas ma kluczowe znaczenie. Postaraj się zawrzeć w każdej reklamie jak najwięcej efektów i
informacji.
◆ Ważne jest również, aby Twoje komunikaty były krótkie i jasne. Pamiętaj, że Twoja kopia może być
dostarczona na wiele sposobów i odsłuchana w dowolnej liczbie środowisk.
◆ Pomyśl o użyciu efektów dźwiękowych, aby ożywić ustawienia reklam. Jeśli reklama ma być
umieszczona na przykład w biurze, uwzględnij hałas biurowy w tle.
◆ Dżingle mogą pomóc w przekazywaniu spójnego przekazu dotyczącego marki w wielu reklamach, a
nawet kampaniach. Jeśli Twoja reklama zawiera jingiel, pamiętaj, aby ćwiczyć ją na głos, aby zrobić to
dobrze - kopia na papierze nie zawsze będzie brzmiała tak dobrze, gdy zostanie wypowiedziana.
Na wolnym powietrzu
„Na zewnątrz” zasadniczo oznacza plakaty, które są podzielone na kategorie rozmiarów w zależności
od tego, ile arkuszy papieru się składa, od sześciu do 96 arkuszy o powierzchni 400 stóp kwadratowych
(48-arkuszowy format billboardu o powierzchni 200 stóp kwadratowych jest często spotykany na
poboczach dróg). W ostatnich latach nastąpiła eksplozja formatów, w tym gigantycznych plakatów
(zwykle zajmujących specjalne miejsca, takie jak boki budynków) i tych z Trivision (format używany
przez Pfizer Consumer Healthcare w przykładzie reklamy Sudafed wcześniej). Pokrewnym rodzajem
medium jest „ambient”, który odnosi się do reklamy w środowisku (ale niekoniecznie na plakatach) na przykład reklamy na odwrocie biletów autobusowych. Podchodząc do tego rodzaju pracy, pamiętaj:
◆ Ograniczenia rozmiaru i lokalizacji rozważanego medium, a także prawdopodobieństwo, że będzie
ono postrzegane przez odbiorców. Możesz na przykład spakować wiele kopii do plakatu na peronie
kolejowym, ponieważ ludzie prawdopodobnie będą stać przed nim przez jakiś czas. Jeśli jednak piszesz
kopię na przydrożny billboard, Twoja wiadomość musi wyróżniać się w ciągu dwóch lub trzech sekund,
którymi może zająć kierowca do przejechania.
◆ Czy możesz wykorzystać kontekst plakatu, aby przekazać wiadomość do domu. Reklama typu
„Czekasz wieki na znak X, a potem przychodzą trzy naraz” może być nieco oszukana na boku autobusu,
ale gdzie indziej możesz poprawić skuteczność swoich reklam, odnosząc wiadomość do otoczenia .
◆ Czy możliwe jest użycie samego nośnika do zwiększenia skuteczności kopii. Kiedyś pracowałem nad
kampanią (z agencją PR Band & Brown Communications), w ramach której utworzyliśmy bezpłatny

numer telefonu klienta zapisany gigantycznymi cyframi na zboczu wzgórza po stronie autostrady w
West Country w Anglii; to, co sprawiło, że kampania była skuteczna, to nie tyle to, że dostrzegli ją
kierowcy, ale to, że trafiła do wiadomości wraz z wyjaśnieniem celów kampanii.
Online
Klasycznym formatem reklamy online jest baner reklamowy, ten wszechobecny pas reklamowy, który
stał się stałym elementem większości projektów witryn internetowych. Obecnie istnieje wiele innych
formatów, w tym „wieże” (pionowe banery reklamowe), „przyciski” (kwadratowe pola) i bardzo
irytujące wyskakujące okienka, które wyskakują na ekran i spowalniają komputer przy próbie uzyskania
dostępu do nowej witryny. Podczas tworzenia tekstu reklamy online należy pamiętać o:
◆ Trzymaj się naprawdę prostych wiadomości. Reklamy online są małe, a ograniczenia w rozdzielczości
ekranu oznaczają, że musisz używać stosunkowo dużych czcionek (chociaż niektóre czcionki, takie jak
Verdana, zostały specjalnie zaprojektowane, aby były czytelne na ekranie nawet w niewielkich
rozmiarach).
◆ Myśl w ramach, ale nie przesadzaj. Animowane gify, standard używany w większości banerów
reklamowych, pozwalają na zbudowanie przekazu w dowolnej liczbie ramek. Jeśli jednak przesadzisz,
ryzykujesz utratę lub nudę odbiorców, zanim przekażesz swój przekaz, więc trzymaj się od około trzech
do sześciu klatek na reklamę, chyba że potrzebujesz więcej do specjalnych efektów animacji.
◆ Uważaj na rozmiar tworzonego pliku. Większość właścicieli mediów ogranicza rozmiar plików
banerów reklamowych do 12 kilobajtów; Możesz jednak obejść ten problem, używając animacji Flash
w swojej reklamie. W razie wątpliwości porozmawiaj z grafikiem.
◆ Media online mają być interaktywne, więc upewnij się, że Twoje reklamy też są. Przynajmniej
powinny być zaprojektowane tak, aby zachęcić widza do kliknięcia w nie, aby zostały przeniesione do
witryny internetowej reklamodawcy. Aby dowiedzieć się więcej na temat innych rodzajów
interaktywności, które można wbudować w reklamy, porozmawiaj z agencją zajmującą się
projektowaniem stron internetowych - i tak prawdopodobnie będziesz z nią pracować nad tego rodzaju
projektem.
11. Pisanie do reklamy bezpośredniej
1. Podstawy
W porównaniu z kosztem wykupienia reklamy, koszt wysłania komuś listu jest minimalny. Jest to
prawdopodobnie jeden z powodów, dla których tak wiele materiałów promocyjnych jest wysyłanych
bezpośrednio do potencjalnych klientów pocztą, co jest środkiem przekazu znanym ogólnie w branży
jako „przesyłka bezpośrednia” i znanym większości odbiorców (być może dokładniej) jako „poczta
śmieciowa”. Ilość przesyłek reklamowych wysyłanych w Wielkiej Brytanii jest ogromna. Dane liczbowe
są dostępne w organizacjach, takich jak Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego, ale
prawdopodobnie możesz uzyskać dobry pomysł, po prostu przeglądając swój własny post. Jak na
ironię, większość z nich to całkowita strata czasu zarówno dla nadawcy, jak i dla odbiorcy. Wskaźniki
odpowiedzi wynoszące około 2% są uważane za wyjątkowe. Dlaczego więc ludzie się tym przejmują?
Powodem jest to, że direct mail (zwykle w skrócie DM) jest nadal wystarczająco tani, aby zapewnić
przyzwoity zwrot nawet przy tak wysokim poziomie marnotrawstwa. W ten sam sposób, w jaki ryby
składają duże ilości jaj w nadziei, że kilka z ich potomstwa osiągnie wiek dorosły, tak bezpośredni
marketerzy mają nadzieję osiągnąć swój cel, uzyskując kilkuprocentowy zwrot z kilku tysięcy przesyłek
pocztowych. Ma jednak wadę polegającą na tym, że jeśli te kilka procent się nie zmaterializuje, to cała
operacja może być kosztowną stratą pieniędzy. Co więcej, źle ukierunkowany i tandetnie

wyprodukowany materiał może, podobnie jak zła reklama, mieć odwrotny skutek do tego, co jest
pożądane, i ostatecznie zniechęcić potencjalnych klientów. Jako copywriter, Twoim zadaniem jest
upewnić się, że kreatywne podejście do reklamy bezpośredniej pomoże zwiększyć te magiczne kilka
procent.
2. Sprzedaż pocztą
Zastanów się, z jakim medium pracujesz i jak jest ono używane przez odbiorców, do których próbujesz
dotrzeć. Listy są osobistą formą komunikacji - stąd nagły wzrost liczby przesyłek pocztowych w
szczególnych momentach, jak np. Boże Narodzenie czy Wielkanoc. Wszystko, co jest mniej niż osobiste,
może zostać zignorowane lub, co gorsza, uznane za uciążliwą irytację. Ponieważ direct mail obejmuje
duże listy mailingowe (zwykle liczone w setkach tysięcy), trudno jest opisać go jako osobisty. W
połączeniu z faktem, że DM zwykle zawiera dość jawny przekaz sprzedażowy i jest jasne, dlaczego tak
wielu jego odbiorców jest nim wściekłych. Jeśli nie chcesz być widziany jako zatykający skrzynki na listy
,informacje o produktach lub usługach, którymi Twoi odbiorcy nie są zainteresowani, Twój tekst musi
być osobisty i przyciągać uwagę ludzi.
3. Znaczenie kierowania
Personalizacja to nie tylko użycie nazwy zaczerpniętej z listy mailingowej. Chociaż dobrze jest, jeśli list
jest dokładnie zaadresowany do osoby, a nie tylko do „najemcy” lub „dyrektora generalnego”, należy
pamiętać, że chociaż spersonalizowany adres może oszukać odbiorcę w celu otwarcia koperty, jest
mało prawdopodobne, aby dokonał sprzedaży, chyba że wiadomość w środku jest istotna. W
rzeczywistości niektórzy ludzie są urażeni faktem, że organizacja, która tak wyraźnie nic o nich nie wie,
postanowiła przyjąć tak nieznośnie przyjacielski ton. Co więcej, firmy często używają w pierwszej
kolejności niewłaściwej nazwy. Według Experian Intact, internetowej usługi oczyszczania danych,
każdego roku marnuje się ponad 18 milionów funtów, próbując dotrzeć do 1,5 miliona ludzi w Wielkiej
Brytanii, którzy przeprowadzają się do domu, generując 500 000 zmian w kodach pocztowych i około
700 000 umierających. Jest również niezgodne z prawem (zgodnie z ustawą o ochronie danych)
kontaktowanie się z osobami, które nie chcą otrzymywać materiałów marketingowych pocztą
elektroniczną, dlatego w Wielkiej Brytanii listy mailingowe muszą być „rozliczane” z 240 000 rocznie,
którzy rejestrują swoje nazwiska i adresy na bazę danych Mailing Preference Service. Listy mailingowe
między firmami są objęte różnymi przepisami, ale są one jeszcze bardziej niedokładne niż listy
konsumenckie, ponieważ tak wiele osób zmienia pracę, stanowisko i lokalizację każdego roku.
Copywriter rzadko bierze udział w wyborze listy mailingowej, ale oczekuje się, że napisze kopię
odzwierciedlającą styl życia osób z tej listy. Lista będzie zawierała nazwiska osób, które spełniają
określone kryteria. Mogą to być właściciele domów mieszkający w określonej lokalizacji, takiej jak
Londyn, lub mogą być właścicielami określonej marki samochodu lub czytać określone czasopismo.
Chociaż Twoje słowa mogą dotrzeć do kilku tysięcy nieznajomych, musisz znaleźć sposób, aby poczuli,
że piszesz do każdego osobiście. Spójrz na kryteria użyte do sprecyzowania listy i spróbuj ustalić, co
łączy tych wszystkich ludzi. Spróbuj wejść do ich głów. Dowiedz się, co ich motywuje. Pomyśl o trosce
i czasie, który poświęciłbyś na pisanie do przyjaciela i zastosuj te same zasady do swojej kopii. Bądź
uprzejmy i uczciwy i przejdź od razu do rzeczy, ponieważ czas odbiorcy jest dla niego tak samo cenny,
jak Twój dla Ciebie.
4. Bycie kreatywnym
Twoja kopia będzie musiała być więcej niż tylko uprzejma, jeśli chcesz wywrzeć wpływ. Pomyśl, ile
śmieci ląduje na Twojej wycieraczce każdego dnia, a zobaczysz, ile „szumu tła” musisz przebić, aby
stworzyć wrażenie. Musisz zrobić coś specjalnego, aby zwrócić uwagę odbiorcy w chwili, gdy otworzy
ten list. Jedną z największych radości (lub wyzwań) copywritingu DM jest to, że wymaga wysokiego

poziomu kreatywności w stosunkowo ograniczonym formacie. Musisz spróbować zmieścić swoją
wyobraźnię w kopercie. Aby to zrobić, wróć do korzyści i cech charakterystycznych omawianych w
poprzednim rozdziale. Zastanów się, co wyróżnia produkt lub usługę Twojego klienta. Następnie
spróbuj zbudować wokół tego przekaz, który przemówi do emocji czytelnika. I nie zapomnij trzymać
się zasad dobrego copywritingu, omówionych w rozdziale 8. Nie ograniczaj się do tradycyjnego formatu
papierowego listu. Oprócz łatwo psujących się, trujących substancji i bardzo delikatnych przedmiotów,
jest wiele rzeczy, które możesz wysłać. Wyobraź sobie, że masz napisać list do sprzedawcy
samochodów. Możesz wysłać potencjalnemu klientowi list wychwalający zalety najnowszych modeli w
salonie lub możesz wysłać kluczyk z napisem „Pozdrawiam na czas jazdy próbnej” wydrukowanym na
breloczku. Zamiast materiału marketingowego dajesz komuś prawdziwy klucz do prawdziwego
samochodu. Co jest bardziej prawdopodobne, że wywoła reakcję emocjonalną?
Listy motywacyjne
Wielokrotnie udowodniono, przez dziesięciolecia, w dziesiątkach tysięcy wysyłek testowych, że bez
względu na to, co jeszcze wyślesz do ludzi, załączenie listu towarzyszącego zwiększy odpowiedź. Listy
są postrzegane jako indywidualna forma komunikacji, a nawet standardowy list wysyłany do tysięcy
klientów może być potężnym narzędziem biznesowym, jeśli jest odpowiednio spreparowany. Kopia
listu DM była spersonalizowana w stosunkowo prymitywny sposób, poprzez zmianę marki produktu
lub zmianę odniesień do członków rodziny. Obecnie jednak wiele wersji każdego akapitu lub „modułu”
jest napisanych w taki sposób, że można je łączyć w setki różnych liter - każda odnosi się do innego
stylu życia i etapu życia. Pozwala to marketerowi na zestawianie zupełnie różnych propozycji sprzedaży
dla różnych grup osób w jednej bazie danych. Pismo jest tylko częścią historii; same bazy danych są
niezwykle wyrafinowane, a nowe techniki druku cyfrowego umożliwiły wytwarzanie wysokiej jakości
listów nawet dla małych grup ludzi przy stosunkowo niskich kosztach. Sprawdzone medium Niemal
każdy aspekt pisania do direct mail został starannie wypróbowany, przetestowany i ponownie
przetestowany, aż stał się wyrafinowanym rzemiosłem. Testowanie jest również istotną częścią każdej
nowej kampanii. Zwykle klient musi wysłać setki tysięcy paczek, aby mieć nadzieję na pokrycie swoich
kosztów. W przeciwnym razie będą musieli wydać więcej na copywritera, projektanta, drukarkę,
papeterię, dom pocztowy, dział marketingu itd., Niż mogliby kiedykolwiek pokryć z liczby
wygenerowanej sprzedaży (chyba że sprzedają Rolls Royces lub samoloty). Masowe wysyłki są częściej
liczone w milionach niż w tysiącach lub dziesiątkach tysięcy. Aby upewnić się, że nie jest to kosztowna
awaria, osoba wysyłająca pocztę przetestuje wystrzeloną pocztę w serii, powiedzmy, 5000 paczek.
Każde opakowanie może zawierać do 30 różnych składników. Zwykle testowanych jest pięć lub sześć z
nich, w tym na przykład koperta, mechanizm odpowiedzi i trzy lub cztery różne komunikaty.
5. Zawarcie umowy
Oczywiście chodzi o DM polega na tym, że próbujesz coś sprzedać. Ale jak się do tego zabrać, nie będąc
zbyt oczywistym? Najlepszą opcją jest przestawienie akcentu ze sprzedaży na „dawanie”. Ta oferta
może przybierać różne formy: na przykład kupony rabatowe, bezpłatne konsultacje, preferowane
stawki, niezobowiązujący okres próbny lub dostęp do uprzywilejowanych informacji. Nagle Twoja
poczta przestaje być spamem i staje się cennym elementem komunikacji. Nawet jeśli potencjalny klient
nie potrzebuje tego, co oferujesz, jest bardziej prawdopodobne, że będzie zadowolony, że zwróciłeś
na to jego uwagę. Zaoferowanie czegoś klientowi pomoże uzasadnić powód wysłania wiadomości.
Przekaz podprogowy brzmi: „Oto coś, o czym myśleliśmy, że powinieneś wiedzieć”. Ten pozorny
altruizm może w jakiś sposób przezwyciężyć wszelkie obiekcje, jakie klient może mieć wobec bycia
celem w pierwszej kolejności lub do otrzymania źle ukierunkowanego listu. Daje ci to również pretekst
do dalszego wysyłania poczty do tego samego potencjalnego klienta, a tym samym, w idealnym
przypadku, nawiązania z nim relacji handlowych. Jeśli piszesz tylko kopię do poczty, jest mało

prawdopodobne, że będziesz w stanie zdecydować, czy i jak możesz wydać duże kwoty pieniędzy
klienta na zachętę. Warto jednak zapytać, czy Twój klient jest gotowy coś rozdać, aby stanąć w
drzwiach klienta. Inną opcją jest znalezienie sposobu na potraktowanie całego mailingu jako oferty lub
korzyści. Na przykład: „Bądź jednym z pierwszych w kraju, którzy wypróbują ten nowy produkt i
zaoszczędzą pieniądze dzięki naszej opłacalnej usłudze” lub „Gwarantujemy, że produkt / usługa X
pomoże zwiększyć Twoje zyski”. Po przekształceniu prezentacji w ofertę musisz upewnić się, że Twój
cel może na nią zareagować. Przesyłka reklamowa zawsze powinna zawierać mechanizm odpowiedzi zaproszenie do zakupu lub kontaktu z klientem. Im więcej tras odpowiedzi możesz zaoferować, tym
bardziej pomożesz zwiększyć odpowiedź. Opcje mogą obejmować telefon, e-mail, faks lub pocztę.
Koperty z przedpłatą i bezpłatne numery telefonów również stymulują dodatkowe odpowiedzi.
6. Niektóre złote zasady dla copywriterów DM
◆ Ułatw klientom kontakt i upewnij się, że widzą numer telefonu, adres e-mail lub cokolwiek innego,
wyświetlając je większą czcionką i w widocznym miejscu w układzie.
◆ Mając możliwość wyboru, respondenci zwykle wolą korzystać z telefonu - ale niektórzy, np. Starsi
konsumenci, wolą kupony.
◆ Jeśli zadajesz pytania, ułóż je tak, aby można było na nie odpowiedzieć „tak”, „nie” lub „nie wiem”,
tak aby respondenci musieli po prostu zaznaczyć pole.
◆ Każde urządzenie, które ułatwia i przyspiesza wypełnienie formularza lub kuponu, również zwiększy
odpowiedź.
◆ Kupony zawsze umieszczaj na zewnętrznej krawędzi listu, najlepiej z perforacją, aby można je było
łatwo wyjąć.
◆ Nigdy nie zadawaj zbyt wielu pytań, ponieważ łatwo jest zniechęcić ludzi, zanim jeszcze zaczną.
◆ Zawsze najpierw zadawaj najważniejsze pytania, na wypadek gdyby odbiorca stracił równowagę w
połowie wypełniania kuponu lub kwestionariusza.
◆ Klienci mogą być wyjątkowo leniwi lub nieuważni, więc ułatw im zrozumienie, co oferujesz i jak mogą
z tego skorzystać.
◆ Klienci mogą czasami przegapić jedną lub dwie sztuczki. Kiedy robisz brief, upewnij się, że dokładnie
rozumiesz, w jaki sposób oczekują dostarczenia przesyłki, radzenia sobie z odpowiedziami, radzenia
sobie z problemami i tak dalej. Na przykład, czy chcą dołączyć kupon odpowiedzi do kopii? A jeśli tak,
to gdzie?
◆ Czy klient pamiętał, aby powiedzieć Ci o każdym drobnym druku, który powinien być dołączony? Czy
są jakieś informacje wymagane przez prawo? Czy klient wypełnił swoje zobowiązania wynikające z
ustawy o ochronie danych, dając klientom możliwość rezygnacji z kontaktowania się z firmą lub innymi
firmami w przyszłości? Oferty i konkursy zwykle zawierają warunki, które należy uwzględnić w liczbie
słów. Osoby wysyłające listy dotyczące niektórych rodzajów usług profesjonalnych, takich jak
inwestycje finansowe, muszą zawierać legendę dotyczącą ich uprawnień do udzielania porad i tak
dalej.
◆ Jeśli możesz, porozmawiaj z firmą zajmującą się realizacją zamówień, która będzie otrzymywać
wszelkie odpowiedzi. Duża część wartości DM pochodzi z „zbierania danych” - zbierania informacji od
respondentów - a sposób, w jaki zadajesz pytania, może mieć duży wpływ na to, jak łatwe i kosztowne
jest to.

7. Odbiorcy konsumenci i klienci biznesowi
Ważnym rozróżnieniem w direct mail, a nawet w wielu innych obszarach copywritingu, jest to, czy
Twoje wiadomości są skierowane do ogółu społeczeństwa (lub jego części) lub do firm. W dzisiejszych
czasach te dwa rynki są często znane za pomocą skrótów, które nadawano im podczas boomu
internetowego - „b2c” dla „business-to-customer” i „b2b” dla „business-to-business”. Niektóre różnice
między tymi dwoma rodzajami pracy to:
◆ W marketingu konsumenckim średnia liczba potencjalnych klientów jest zwykle większa.
◆ Kierowanie w b2b zwykle zależy od sektora przemysłu i stanowiska.
◆ W obu obszarach kluczem jest zwrócenie uwagi osoby podejmującej decyzję o zakupie, ale w b2b
może to być trudniejsze, ponieważ poczta jest często przechwytywana przez „strażników” - sekretarki,
prywatnych asystentów i tak dalej.
◆ Ponieważ ludzie tak często przenoszą pracę i firmy, utrzymanie aktualności i dokładności list między
firmami jest prawie niemożliwe.
8. Marketing e-mailowy
W ostatnich latach nastąpił ogromny wzrost popularności poczty elektronicznej jako środka
uzupełniającego lub zastępującego tradycyjną pocztę w DM. gdzie kilka kampanii b2b (i coraz większa
liczba kampanii b2c) jest kompletnych bez komponentu e-mail. Istnieje wiele powodów tej
popularności, takich jak:
◆ Dostarczenie wiadomości e-mail jest o około trzy lub cztery rzędy wielkości tańsze niż przesyłka
pocztowa, a ponadto jest praktycznie natychmiastowe.
◆ Dzięki e-mailowi możesz automatycznie stwierdzić, kiedy wiadomość jest otwarta lub adres nie
istnieje.
◆ Klientom znacznie łatwiej jest odpowiadać na e-maile, używając adresu zwrotnego lub łącza do
strony internetowej.
◆ E-maile można również łatwo wysyłać na inne osobiste urządzenia elektroniczne, takie jak osobisty
asystent cyfrowy lub telefony komórkowe.
Biorąc pod uwagę te (i inne) korzyści, szkoda, że wielu mniej niż skrupulatnych e-marketingowców
zepsuło prezentację pozostałej części branży, zalewając skrzynki odbiorcze na całym świecie
niechcianymi komercyjnymi e-mailami lub „spamem”. (Uważa się, że potoczna nazwa pochodzi od
szkicu Monty Pythona, w którym Spam, produkt mięsny, był oferowany ze wszystkim, co jest
sprzedawane w kawiarni). Jeśli korzystasz ze wspólnej platformy e-mail, takiej jak Microsoft Hotmail,
możesz otrzymywać kilkaset wiadomości spamowych tygodniowo. Nawet ekstremalnie niskiej jakości
spam (którego jest bardzo dużo) często wydaje się uzasadniony przez włączenie linku rezygnacji z
subskrypcji, który obiecuje usunąć użytkownika z listy mailingowej, na której znaleziono jego adres.
Jednak wybranie tej opcji jest gorsze niż nic nie robienie; doprowadzi to do ślepego zaułka lub, co
bardziej prawdopodobne, zaalarmuje użytkownika listy o tym, że Twój e-mail jest żywy, dzięki czemu
Twój adres może zostać odsprzedany innym spamerom. Biorąc pod uwagę, że większość ludzi (i firm)
płaci za swoją pocztę e-mail i połączenia internetowe oraz marnuje zarówno pieniądze, jak i czas, gdy
mają do czynienia ze spamem, nie jest zaskakujące, że niechciana poczta e-mail jest główną zmorą
zarówno dla celów, jak i dla branży internetowej i DM. ogólnie. Legalni sprzedawcy e-maili zwykle
pracują z listami, na których użytkownicy wyraźnie stwierdzili, że chcą otrzymywać informacje; są one

tworzone wewnętrznie z istniejącej bazy klientów lub udostępniane partnerom handlowym z wyraźną
zgodą użytkownika. Spam jest jednak często trudny do odróżnienia na podstawie rzetelnych
komunikatów opt-in (zwanych w branży „marketingiem opartym na pozwoleniach”), co oznacza, że
większość użytkowników poczty e-mail szybko obawia się wszystkiego, co wygląda na wiadomość
komercyjną, i odfiltrowuje to . Istnieją również inne wady tego medium, o których musisz wiedzieć:
◆ Nawet bez spamu liczba wiadomości e-mail wysyłanych na całym świecie rośnie do tego stopnia, że
typowy użytkownik prawdopodobnie poczuje się przytłoczony. Mówi się, że typowy użytkownik
biznesowy spędza ponad dwie godziny dziennie na samej obsłudze poczty elektronicznej.
◆ Chociaż większość platform e-mailowych umożliwia odbieranie wiadomości (nazywanych e-mailami
HTML) z formatowaniem, obrazami i innymi elementami projektu, nie możesz zagwarantować, że
wszystkie cele będą widzieć je zgodnie z przeznaczeniem. Tak więc, jeśli chodzi o projekt, marketing emailowy oferuje dwie opcje: albo wysyłaj e-maile w formacie HTML i pamiętaj, że część Twoich
potencjalnych klientów może w końcu otrzymać niechlujną mieszankę tekstu i kodu komputerowego
lub trzymać się zwykłego tekstu bez jakiegokolwiek formatowania.
◆ W przeciwieństwie do adresów pocztowych, nie wszyscy, do których możesz chcieć dotrzeć, mają emaile, a niektóre grupy ludności prawdopodobnie nie będą ich miały przez jakiś czas (chociaż z punktu
widzenia marketingu może być możliwe skontaktowanie się z niektórymi z nich za pomocą wiadomości
tekstowej na telefon komórkowy zamiast wiadomości).
Wskazówki dotyczące bezpośredniego copywritingu przez e-mail.
Mając na uwadze powyższe, należy:
◆ Napisz tekst, który będzie miał sam w sobie wpływ, bez formatowania, chyba że masz wystarczającą
pewność, że cele mogą otrzymywać wiadomości e-mail w formacie HTML.
◆ Unikaj w temacie wiadomości, które mogą sprawiać, że wiadomość będzie wyglądać na spam.
Obejmuje to wiele wykrzykników (lub, w rzeczy samej, dowolnych wykrzykników), niespecyficzne
tematy („hej”; „Myślałem, że możesz być tym zainteresowany” itd.), Wielkie litery i skrócone lub
uszkodzone nagłówki („Hej! !!!! MYŚLAŁEM, ŻE MOŻESZ BExguqua '). Rzeczy, które pomogą zwiększyć
skuteczność Twoich e-maili, obejmują:
◆ Pochodzi z renomowanego źródła (kategoria, która, miejmy nadzieję, obejmuje Twoich klientów).
◆ Temat, który zawiera jasny i oczywisty powód do przeczytania (na przykład „Popraw retencję
klientów o 10%” zamiast „Wiadomości od firmy X”).
◆ Mówienie o korzyściach od razu.
◆ Używając tonu, który jest nieformalny, ale niekoniecznie przyjacielski. Pamiętaj, że e-maile są
bardziej osobiste niż listy.
◆ Podziel kopię na małe fragmenty, aby ułatwić jej czytanie.
Idealnie byłoby, gdybyś na ekranie miał nie więcej niż trzy wiersze razem, a między zdaniami należy
umieścić odstępy między akapitami. Podziel akapity jednowierszowymi spacjami.
◆ Używanie symboli klawiatury, jeśli to konieczne, aby pomóc w formatowaniu. Na przykład, jeśli
chcesz wstawić linię między akapitami, użyj serii myślników (———) lub znaków równości (= = = =).
Biuletyny e-mailowe

Biuletyny e-mailowe, często połączone z witryną internetową, są powszechną i niedrogą formą
komunikacji korporacyjnej, której zakres obejmuje zarówno tradycyjne publikowanie, poprzez
zarządzanie relacjami z klientami, jak i komunikację wewnętrzną. Podstawowe wytyczne dotyczące
pisania wiadomości e-mail opisane powyżej dotyczą również biuletynów elektronicznych, chociaż
istnieje więcej możliwości naginania zasad, ponieważ zwykle rozmawiasz z odbiorcami, którzy
specjalnie poprosili o regularną komunikację od klienta. Pomocne będzie posiadanie pewnej wiedzy
technicznej na temat komunikacji internetowej, ponieważ na przykład możliwość wysyłania
wiadomości e-mail w formacie HTML może mieć duży wpływ na wygląd i czytelność publikacji.
Biuletyny elektroniczne mają również wiele wspólnego z tradycyjnymi publikacjami, takie jak potrzeba
stworzenia przewodnika stylistycznego i przestrzegania go. Jeśli jesteś zaangażowany w tę dziedzinę
pracy, czy to jako redaktor, producent, czy tylko okazjonalny współpracownik, warto byłoby
samodzielnie zasubskrybować kilka biuletynów e-mailowych, aby poczuć medium.
12. Pisanie do komunikacji wewnętrznej
1. Co to jest komunikacja wewnętrzna?
Obecnie prawie każda organizacja zatrudniająca ponad kilkuset pracowników prawdopodobnie będzie
miała jakąś formę regularnej, pisemnej komunikacji z personelem, zapewniając bogate źródło
potencjalnej pracy dla copywriterów. Tradycyjnym formatem komunikacji pracowniczej (lub
„wewnętrznej”) zawsze był magazyn lub biuletyn. Mogą one mieć różną jakość, od zwykłego
skopiowanego arkusza A4 (którego wciąż jest mnóstwo na poziomie departamentów) do, w dużych
firmach, profesjonalnie napisanych i zaprojektowanych gazet, których nakłady mogą konkurować z ich
komercyjnymi odpowiednikami. Coraz częściej jednak biuletyn jest zastępowany lub uzupełniany przez
inne media, takie jak intranety (strony internetowe wykorzystywane w firmach), biuletyny e-mailowe,
a nawet telewizję biznesową. Ponadto prace związane z komunikacją wewnętrzną często obejmują
sporadyczne jednorazowe projekty, takie jak produkcja plakatów lub ulotek, w celu podniesienia
świadomości na temat konkretnych wydarzeń, takich jak przeprowadzki lub reorganizacje biura. Celem
większości programów jest informowanie personelu (i / lub bycie widzianym jako pracownik) na
bieżąco z rozwojem firmy, zgodnie z zasadą, że poinformowani pracownicy będą szczęśliwsi, a tym
samym bardziej produktywni. Kilka rzeczy, które musisz wiedzieć o komunikacji wewnętrznej
◆ Pracownicy - osoby, do których skierowana jest komunikacja wewnętrzna - zwykle słusznie nie ufają
temu, co czytają i mają tendencję do przyjmowania tego z przymrużeniem oka. Wierzą w to, co słyszą
pocztą pantoflową.
◆ Osoby z kierownictwa średniego szczebla uwielbiają komunikację wewnętrzną, ponieważ daje im
ona platformę do zaprezentowania pozostałej części firmy, co robią. Będą bardziej niż chętni do
pomocy i mogą skończyć się nieracjonalnymi żądaniami, starając się promować siebie i swoje zespoły
(`` Dlaczego nie możesz podać nazwisk wszystkich osób w dziale? '' To jedno z pytań, które słyszałem
więcej niż raz w odniesieniu do drobnej historii w publikacji komunikacji wewnętrznej).
◆ Kierownictwo wyższego szczebla - ludzie, którzy zatwierdzają finansowanie komunikacji
wewnętrznej - często postrzegają to jako niejasno konieczne, ale niewygodnie kosztowne, produkt
uboczny zatrudniania personelu. Tym bardziej może ich irytować fakt, że rzadko jest możliwe ilościowe
określenie jakichkolwiek namacalnych korzyści z ćwiczenia.
2. Procesy związane z programami komunikacji wewnętrznej
Programy komunikacji wewnętrznej można podzielić na dwie kategorie; takie, które polegają głównie
na zasobach wewnętrznych (pojedynczy redaktor lub pełny zespół redakcyjny) oraz takie, w których

większość pisania i projektowania jest przekazywana specjalistycznym agencjom. W tym drugim
przypadku firma zwykle wyznacza wewnętrznego „redaktora”, który pełni rolę nadzorczą, być może
zatwierdza wątki i kopie artykułów, ale nie tworzy bezpośrednio treści. Obydwa rodzaje programów
wymagają od czasu do czasu wsparcia w zakresie niezależnego copywritingu, aby pokryć braki
personelu redakcyjnego lub agencji, a czasami zapewnić bardziej długoterminową pomoc w zakresie
treści. Możesz nawet zostać poproszony o samodzielne zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie
całego programu. Bez względu na to, do której z powyższych kategorii należą i czy dotyczą one
magazynu, witryny intranetowej lub innych mediów (lub w rzeczywistości mieszanki mediów),
większość programów komunikacji wewnętrznej ma wiele cech wspólnych:
◆ Zwykle są inicjowani i prowadzeni przez działy marketingu, a nie zasoby ludzkie lub finanse. Może
to wynikać z tego, że komunikacja wewnętrzna jest zwykle postrzegana jako wewnętrzne rozszerzenie
działań firmy w zakresie zewnętrznego public relations.
◆ W zależności od stażu pracy redaktora, często zdarza się, że kopia (lub weryfikacja stron) wymaga
zatwierdzenia przez jednego lub kilku kierowników wyższego szczebla w firmie przed publikacją.
◆ Może również istnieć sieć lub panel innych osób w organizacji klienta, być może z różnych działów
w firmie, które są odpowiedzialne za przekazywanie informacji zwrotnych do programu i zbieranie
informacji zwrotnych na temat programu.
Zwykle wszystkie programy komunikacji wewnętrznej również podlegają podobnemu procesowi
produkcyjnemu, niezależnie od częstotliwości publikacji materiałów:
◆ Historie są przedstawiane i uzgadniane na początku cyklu produkcyjnego, często podczas
bezpośrednich spotkań. Może to również obejmować przegląd właśnie zakończonych działań (zwykle
ostatnie wydanie magazynu / biuletynu).
◆ Historie są następnie badane, zwykle poprzez wywiady z ustalonymi kontaktami w firmie, i
spisywane.
◆ Kiedy każda historia jest napisana, wraca do kontaktu w celu sprawdzenia i zatwierdzenia. Za ten
proces odpowiada zazwyczaj copywriter.
◆ Jednocześnie przestrzegane są wymagania dotyczące wszelkich dalszych elementów związanych z
historią (takich jak zdjęcia). To zadanie ponownie dość często spada na pisarza.
◆ Zatwierdzona historia będzie następnie często przechodziła przez jeden lub dwa kolejne etapy
rozliczenia, na przykład za pośrednictwem wewnętrznego redaktora i starszego członka kierownictwa,
zanim będzie mogła zostać opublikowana.
3. Uderzanie we właściwy ton
Każdy program komunikacji wewnętrznej musi spełniać dwa przeciwstawne wymagania. Z jednej
strony musi działać jako kanał komunikatów od kierownictwa, które go finansuje. Z drugiej strony, jeśli
ma zostać zaakceptowany przez pracowników, do których jest skierowany, nie może wydawać się
korporacyjnym rzecznikiem. Większość dobrych programów do komunikacji wewnętrznej pozwala
obejść ten dylemat, przynajmniej sprawiając wrażenie, że zachowują pozory obiektywizmu. Robią to,
stawiając czoła trudnym problemom, takim jak zwolnienia lub cięcia płac, i mówiąc o nich szczerze,
aczkolwiek z prawdopodobnym nastawieniem na bardziej pozytywne aspekty wiadomości. Mogą
również zawierać „bardziej miękkie” tematy, takie jak zbieranie funduszy lub osobiste hobby, zarówno
po to, aby uczynić komunikację bardziej zróżnicowaną i czytelną, jak i pokazać, że „to nie wszystko
działa”. Czy te środki mają jakikolwiek wpływ na postawy i zachowanie pracowników? Myślę, że tak,

ale tylko w takim zakresie, w jakim program komunikacji z pracownikami jest zwykle
odzwierciedleniem kultury przedsiębiorstwa. Z pewnością miałem własne doświadczenia z
magazynami pracowniczymi, które były zaskakująco lojalne i entuzjastyczne, ale można śmiało
powiedzieć, że należały one zwykle do firm o stosunkowo uczciwej i przejrzystej polityce pracowniczej.
W tych okolicznościach wydaje mi się, że większość pracowników zdaje sobie sprawę z korporacyjnego
charakteru komunikacji wewnętrznej, ale przyjmuje pragmatyczny pogląd, że wszelkie wiadomości z
firmy, w której pracują, są lepsze niż brak wiadomości, dlatego chętnie słuchają tego, co im się mówi.
Oczywiście pod warunkiem, że nie jest to zbytnio sprzeczne z informacjami uzyskanymi z innych źródeł,
takich jak poczta pantoflowa. Nawet zakładając, że pracujesz z firmą, która docenia wartość otwartej i
uczciwej komunikacji, nadal ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że celem komunikacji wewnętrznej
jest przekazywanie komunikatów korporacyjnych głównie sceptycznym odbiorcom.
Pisząc do komunikacji wewnętrznej, musisz być biegły oceniając kulturę korporacyjną klienta, tak abyś
mógł „sprzedawać” komunikaty kierownictwa w tonie i stylu językowym, na które pracownicy się
zgodzą. Nie powinno dziwić, że styl, który zwykle sprawdza się najlepiej, to taki, który jest prosty i
bezpośredni - dokładnie odwrotnie niż w przypadku większości komunikatów kierownictwa.
4. Postępowanie z zatwierdzeniami
Podczas gdy wyszukiwanie kopii do komunikacji wewnętrznej jest zwykle dość proste, często nie
wymaga więcej niż telefon do kogoś z określonego działu, proces zatwierdzania, który następuje, może
być niezwykle trudny. Tutaj znowu do gry mogą wejść dwie przeciwstawne siły. Na początek, jako
kompetentny i sumienny copywriter, przygotujesz szkic, który opowie historię w najprostszy,
najciekawszy możliwy sposób, zgodnie z zasadami dobrego copywritingu opisanymi w rozdziale 8. Ale
twoje kontakty w organizacji, niezależnie od tego, czy są ludzie, z którymi rozmawiasz, badając historię,
lub ci, którzy mają ostateczne weto, mogą czuć, że chcą, aby historia została opowiedziana w inny
sposób i wprowadzać różnego rodzaju zmiany, gdy zostaną poproszeni o wyczyszczenie kopii. Jeśli te
zmiany mają związek z faktyczną dokładnością, nie powinno być powodu, aby je kwestionować, chyba
że są sprzeczne z czymś, co już dwukrotnie sprawdziłeś. Podobnie kosmetyczne zmiany w
bezpośrednich cytatach (dokonywane przez cytowane osoby) nie powinny stanowić problemu. Ale tak
często, jak nie, możesz spotkać się z częściowymi lub całkowitymi powtórkami, które pogarszają
czytelność historii, naruszają wewnętrzne zasady dotyczące stylu, a nawet wprowadzają niepoprawny
gramatycznie język. (Użycie liczby mnogiej zamiast liczby pojedynczej w odniesieniu do organizacji lub
działów, jak w przypadku „Firmy X są”, jest powszechnym wykroczeniem). różnią się w zależności od
wrażliwości każdego klienta i siły twoich relacji roboczych z nimi. Generalnie jednak przy poprawkach
radziłbym:
◆ Dopuszczaj poprawki merytoryczne i zmiany w bezpośrednich ofertach.
◆ Kwestionuj poprawki, które są bezsensowne, niepoprawne gramatycznie lub sprzeczne ze stylem
domu.
◆ Jeśli duża część poprawionej kopii wymaga zakwestionowania, należy ponownie zredagować ją
poprawnie, używając jak największej części poprawionej kopii i pozostając wiernym znaczeniom
poprawek w innym miejscu.
◆ Jeśli dokonałeś istotnych zmian w zatwierdzonej wersji, odeślij ją do ponownego zatwierdzenia,
wraz z wyjaśnieniem, dlaczego dokonałeś zmian.
Te środki są zwykle wystarczające do rozwiązania wszelkich konfliktów między Tobą a wyborem języka
Twojego klienta. Jednak w niektórych przypadkach klient może nalegać na trzymanie się swojej wersji.

Jak zawsze w takich sytuacjach, to, co zrobisz dalej, będzie w dużej mierze podyktowane twoimi
relacjami z klientem. Jeśli nie możesz odwołać się do wyższego autorytetu, najłatwiejszym
rozwiązaniem może być czasami kapitulacja i przeżycie, aby napisać kolejny dzień.
5. Tworzenie i utrzymywanie przewodnika po stylu
Twoje dyskusje na temat prawidłowego użycia słów i języka w tekście mogą być bardzo pomocne, jeśli
masz przewodnik po stylu, do którego możesz się odwołać. Przewodniki po stylach mają na celu
dostarczenie wskazówek dotyczących ogólnego stosowania języka i porad w określonych obszarach,
takich jak żargon branżowy lub akronimy. Są ważne nie tylko w komunikacji wewnętrznej, ale także w
większości innych dziedzin publikacji, od treści internetowych po pisanie magazynów i gazet.
Większość dużych firm o ugruntowanej pozycji dysponuje już wewnętrznymi przewodnikami
stylistycznymi, zwłaszcza jeśli publikują sporą ilość materiałów. Jednak mogą zaistnieć sytuacje, w
których będziesz musiał sam go opracować; lub gdy istniejący przewodnik po stylu jest nieodpowiedni
(na przykład, ponieważ dotyczy głównie sposobu przedstawiania logo firmy) i trzeba go rozszerzyć lub
dostosować. Złożenie obszernego przewodnika po stylu może zająć dni, a nawet tygodnie, ale jest tego
warte, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów związanych z prawidłowym użyciem terminów w
materiałach firmowych. Celem przewodnika stylistycznego jest zapewnienie spójności materiałów
pisemnych, więc podczas tworzenia przewodnika należy wziąć pod uwagę wszystkie obszary pisania,
które mogą być otwarte na interpretację. Przykłady kwestii, które należy uwzględnić:
◆ Ogólne kwestie językowe: czy firma używa pisowni brytyjskiej czy amerykańskiej? Czy styl pisania
ma być formalny i wyrafinowany, czy nieformalny i rozmowny?
◆ Imiona i tytuły: czy o ludziach mówi się ich imionami lub nazwiskami? Czy tytuły są pisane dużymi
literami czy małymi literami? Jak jest określana firma?
◆ Lokalizacje: w jaki sposób firma odnosi się do swoich spółek zależnych, regionów handlowych itd.
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◆ Liczby: kiedy zapisywane są liczby? Kiedy są zapisane cyframi? Jak piszesz kwoty pieniężne, miliony
i tak dalej?
◆ Skróty: czy piszesz „procent” czy „%”? Które skróty korporacyjne lub branżowe są na tyle dobrze
znane, że można ich używać rutynowo?
◆ Nazwy marek: jak się je pisze i pisze?
◆ Slogany i specjalne uwagi: czy są jakieś teksty (często nazywane „pasami”), które muszą być
kojarzone z nazwami marek lub z określonymi rodzajami kopii?
◆ Specjalne słowa: czy są jakieś słowa lub wyrażenia, które mają specjalne zastosowanie lub których
należy unikać?
Jeśli piszesz przewodnik stylu od zera, pomocne może być skorzystanie z istniejącego przewodnika
prasowego w celach informacyjnych; można kupić egzemplarze przewodników stylistycznych
używanych przez główne gazety, takie jak Financial Times czy The Times. Warto również trzymać się
kopii przewodników stylistycznych, z którymi możesz się spotkać w pracy dla klientów. Rozdział 8 tej
książki zawiera wskazówki dotyczące wielu dziedzin, które prawdopodobnie zechcesz uwzględnić. Po
opracowaniu przewodnika prawdopodobnie będziesz musiał poprosić klienta o jego zatwierdzenie.
Może to być przydatny proces, pomagający klientowi zrozumieć znaczenie posiadania profesjonalnego
copywritera na pokładzie, ale także dostarczający cennych informacji na temat sposobu, w jaki firma,
z którą pracujesz, myśli i odnosi się do siebie. Nawet po zatwierdzeniu przewodnika stylistycznego

będzie on prawdopodobnie wymagał regularnych przeglądów, ponieważ dodawane są nowe terminy i
wskazówki dotyczące zmian w obszarach związanych z marką lub branżą. Upewnij się, że przewodnik
jest również szeroko dostępny, aby był używany i adoptowany przez jak największą liczbę osób.
6. Interesy ludzkie i historie biznesowe
Większość programów komunikacji wewnętrznej kieruje się filozofią, która przebiega w następujący
sposób: „ważne są wiadomości o firmie, ale to, co pomoże personelowi je przeczytać, to wiadomości
o ludziach”. Historie związane z ludzkim zainteresowaniem - te dotyczące wyczynów jednostek, a nie
firm - są nie tylko lżejsze (a przez to łatwiejsze do odczytania i przyswojenia), ale także pomagają
budować ducha zespołowego. Ponadto mogą stworzyć poczucie, że firma jest organizacją, która dba o
swoich ludzi i jest gotowa poświęcić im przestrzeń w komunikacji korporacyjnej. W rezultacie dość
często programy komunikacji wewnętrznej próbują zachować równowagę między historiami
biznesowymi i interesującymi ludzi, często poświęcając kilka wiadomości, a czasem nawet specjalną
stronę wydarzeniom sportowym i towarzyskim. Czasopisma lub gazety pracownicze mogą nawet
zawierać stronę „czas na kawę” z quizami, krzyżówkami, kreskówkami, felietonami ogrodniczymi i tak
dalej. Historie związane z ludzkim zainteresowaniem należy traktować zupełnie inaczej niż sprawy
biznesowe. Ton jest zwykle znacznie jaśniejszy i może być nawet żartobliwy. Używanie imion jest
normą. Ale równie ważne jest uzyskanie zgody na temat; pracownicy mogą się tak samo zdenerwować,
że są źle zacytowani na temat ich ulubionego hobby, jak z powodu błędu w historii dotyczącej nowej
inicjatywy zarządczej. Maksymalizacja zainteresowania ludzkim interesem Nigdy nie uwierzyłbyś w
niektóre rzeczy, które ludzie robią po wyjściu z biura. Pisałem historie o pracownikach zajmujących się
wszystkim, od zbierania lotniczych toreb lekarskich po udział w wyścigach konnych i pułapkowych.
Niestety, takie exploity są raczej wyjątkiem niż normą. Większość historii o ludzkich zainteresowaniach
kręci się wokół rzeczy, które wielu ludzi robi regularnie: uprawiania sportu na poziomie amatorskim,
zbierania pieniędzy na cele charytatywne, grania w zespole i tak dalej. Omawiając je, można oczywiście
napisać prostą relację z wiadomości. Ale chociaż na przykład mecz piłki nożnej dla pięciu osób między
dwoma różnymi biurami mógł być świetną zabawą dla zaangażowanych osób, trudno jest wyskoczyć
ze strony, jeśli chodzi o historię. Aby jak najlepiej wykorzystać te historie, często trzeba wyjść poza
samo wydarzenie w poszukiwaniu czegoś naprawdę zabawnego lub zapadającego w pamięć. Poszukaj
szczegółowych informacji, rozmawiając ze swoim źródłem. Czy w tym konkursie pięciu graczy drużyna
nowicjuszy pokonała ekspertów? Czy było w tym coś specjalnego w zwycięskim strzelcu bramki? Czy
to była kulminacja trendu? Czy data, lokalizacja, gracze czy cokolwiek innego miały jakieś szczególne
znaczenie? Może się okazać, na przykład, że trener prowadzący jedną drużynę prawie miał wypadek i
tylko szybka interwencja gracza uratowała drużynę przed katastrofą - historia o wiele potężniejsza niż
pierwotna przewaga.
Historie biznesowe
Zasada starania się o wzbudzenie zainteresowania dotyczy również historii biznesowych - i być może z
większym uzasadnieniem. Kierownictwo często chętnie opracowuje szczegółowe plany poprawy
produktywności, racjonalizacji, reorganizacji i tak dalej. W przypadku pracowników takie kwestie
zwykle sprowadzają się do prostego pytania: `` Co to dla mnie oznacza? '' (Co w niektórych przypadkach
można z grubsza przedstawić jako: `` Czy zachowam swoją pracę? ''). zwykle w formie: „Robimy to, aby
ulepszyć biznes, a jeśli firma dobrze sobie radzi, to wszyscy dobrze sobie radzimy”. (W grę może
wchodzić również kilka „ale”). Jednak ważne jest, zarówno ze względu na wiarygodność programu
komunikacji wewnętrznej, jak i czytelność historii, aby odpowiedzieć na pytanie „co to oznacza dla
mnie?” z przodu. Ponadto, ponieważ historie biznesowe mogą czasami przekazywać wiadomości, które
mają krytyczne znaczenie ,ważne dla utrzymania pracowników, ważne jest, aby były one napisane w
formalny, delikatny sposób. Ważne jest również, aby były napisane. Liderzy biznesu często lubią

myśleć, że mogą jak najdłużej trzymać się z dala od złych wiadomości, takich jak zwolnienia. W
rzeczywistości takie wiadomości wyciekają niemal natychmiast po ich sformułowaniu (jeśli nie zostały
jeszcze przewidziane) i rozchodzą się pocztą pantoflową w organizacji. Dobry program komunikacji
wewnętrznej rozpozna to i wyda oficjalne (jeśli często z konieczności krótkie) oświadczenie przy
najbliższej okazji. Pracownicy doceniają, że im się o tym mówi, nawet jeśli mówi się im tylko o tym, że
będzie więcej informacji do śledzenia.
7. Zarządzanie programami komunikacji wewnętrznej
Jeśli zostaniesz poproszony o zarządzanie programem komunikacji personelu, zamiast po prostu
wnosić do niego wkład, będziesz musiał zapoznać się z szeregiem procesów produkcyjnych, a także z
faktycznym generowaniem kopii. Punkty, które będziesz musiał monitorować, obejmują:
◆ Harmonogramy: co należy zrobić, kiedy? Jeśli opracowujesz własny harmonogram, pamiętaj, aby
poświęcić sobie dużo czasu na każdy etap procesu, na wypadek gdybyś coś przegapił lub coś pójdzie
nie tak. Łatwiej jest też zwiększyć częstotliwość komunikacji niż ją zmniejszyć.
◆ Koszty: oprócz własnego czasu, jaki jest budżet na fotografię, projekt, dystrybucję i inne koszty, takie
jak kurierzy czy spotkania? Czy koszty są realistyczne? Jeśli nie masz pewności, zbierz kilka ofert dla
każdego rodzaju działalności, a następnie dodaj do góry pięć lub dziesięć procent kwoty na
nieprzewidziane wydatki.
◆ Obrazy: ile potrzebujesz na jeden numer lub na miesiąc? W jakim formacie ich potrzebujesz? Czy
będziesz je zlecać samodzielnie, czy też będą pochodziły z zasobów, takich jak biblioteki zdjęć? Ile z
nich zostanie przekazanych bezpłatnie? Czy będą jakieś problemy z prawami autorskimi? Jeśli to
możliwe, upewnij się, że masz budżet na opłaty fotografów.
◆ Projektowanie i produkcja: czy będziesz współpracować z projektantem przy tworzeniu stron? Jaki
jest ich czas realizacji? Ile będą pobierać? Kto w organizacji klienta będzie zatwierdzał projekty stron?
Pamiętaj, że projektanci zwykle pobierają opłatę za każdym razem, gdy wprowadzasz poprawki do kopii
na stronie, dlatego najlepiej jest upewnić się, że cały tekst jest w pełni zatwierdzony przed wysłaniem
go do układu.
◆ Drukuj: kto wydrukuje (lub opublikuje w Internecie) strony, które planujesz opublikować? Ponownie,
jakie są ich czasy realizacji i koszty? Jak zobaczysz odbitki wydrukowanych stron? W jaki sposób
drukowane egzemplarze będą rozprowadzane wśród pracowników?
◆ Informacje zwrotne i generowanie historii: w jaki sposób zdobędziesz potencjalnych klientów? Czy
w firmie jest panel korespondentów, z którego możesz skorzystać? Czy możesz założyć jeden? Jak
zmierzysz sukces programu?
Nie lekceważ ilości pracy związanej z zarządzaniem programem komunikacji wewnętrznej. Zadanie
polegające na obserwowaniu wszystkich różnych etapów produkcji, od gromadzenia potencjalnych
klientów i uzyskiwania zgody na kopiowanie po zlecanie fotografii i sprawdzanie odbitek, może z
łatwością skrócić czas poświęcany na pisanie.
Różne media
Podobnie jak w przypadku innych dziedzin copywritingu, medium, którym się komunikujesz, może mieć
głęboki wpływ na styl i treść, którą wykorzystujesz w komunikacji wewnętrznej. Oto kilka uwag, o
których należy pamiętać w przypadku każdego medium:

◆ Gazety, biuletyny lub magazyny dla pracowników często odzwierciedlają styl publikacji komercyjnej,
odnoszący się do struktury społecznej siły roboczej. W jednej agencji, w której pracowałem, Daily
Mirror był używany jako przybliżony szablon dla praktycznie wszystkich gazet pracowniczych; inne
publikacje dużych firm mają podobny wygląd i charakter do gazet regionalnych. Jednak jednym z
obszarów, w których publikacje pracowników rzadko mogą odpowiadać ich komercyjnym
odpowiednikom, jest częstotliwość. Drukowanie w harmonogramie dłuższym niż miesięczny jest
zwykle zbyt drogie, a ponieważ druk i projekt są zwykle rozdawane, czas realizacji produkcji może
wynosić kilka dni, jeśli nie tygodni. Dlatego media drukowane są raczej słabe w dostarczaniu aktualnych
lub wrażliwych czasowo wiadomości. Są również kosztowne, ale są preferowane przez wiele organizacji
(i pracowników), ponieważ wydrukowana strona ma znajomy, łatwy do odczytania format.
◆ Intranety zapewniają tani, szybki i łatwy sposób dostarczania informacji pracownikom. Obowiązują
normalne zasady copywritingu internetowego (patrz następny rozdział); tekst musi być prosty i krótki,
co sprawia, że intranety są kiepskim medium do przekazywania złożonych lub dogłębnych wiadomości.
Ponadto mogą wystąpić problemy z dostarczaniem, jeśli pracownicy nie mają dostępu do komputerów
lub są zbyt zajęci lub leniwi, aby sprawdzać intranet pod kątem nowych treści. Z drugiej strony, historie
intranetowe można łatwo łączyć z innymi materiałami archiwalnymi, a tekst można łatwo zmienić po
jego opublikowaniu (dobrodziejstwo dla wewnętrznych spin doktorów).
◆ Poczta e-mail jest coraz częściej używana do komunikacji wewnętrznej, ponieważ jest tania i łatwa
w użyciu. Biuletyny e-mailowe można składać i rozprowadzać w ułamku czasu potrzebnego do złożenia
drukowanej publikacji i za ułamek kosztów. Łatwiej jest też określić ilościowo korzyści płynące z
pożywki; możesz zmierzyć, ile osób otwiera wiadomość e-mail, a jeśli jest ona połączona z artykułami
online, ile z nich zostanie przeczytanych. Jednak z oczywistych powodów biuletyny e-mailowe działają
naprawdę dobrze tylko wtedy, gdy wszyscy docelowi odbiorcy mają dostęp do komputera, więc ich
zastosowanie jest ograniczone w sektorach takich jak produkcja.
◆ Telewizja biznesowa jest wciąż rzadkością, ale jej popularność prawdopodobnie wzrośnie, gdy
tradycyjne systemy nadawcze zostaną zastąpione cyfrową dystrybucją za pośrednictwem sieci
korporacyjnych. Osoby, którym powierzono tworzenie treści, nie tyle zajmują się copywritingiem, ile
znalezieniem materiałów, które zapewnią dobre zdjęcia: wywiady, zdjęcia lokalizacji i tak dalej. Nośnik
jest nadal stosunkowo drogi i może mieć problemy z dystrybucją, jeśli wszyscy pracownicy nie mogą
dostać się na ekran. Ale pozostaje dobrym środkiem przekazu, poza spotkaniami twarzą w twarz, do
przekazywania krytycznych wiadomości, w których ludzie naprawdę muszą dokładnie wiedzieć, co się
mówi.
◆ Inne rodzaje nośników używanych w komunikacji wewnętrznej obejmują zarówno wygaszacze
ekranu oparte na informacjach, jak i dyski CD-ROM, chociaż obecnie żaden z nich nie wydaje się
prawdopodobnie osiągać popularności metod opisanych powyżej. Jest jednak jeden ostatni rodzaj
komunikacji, o którym należy wspomnieć: rozmowa. To zastępuje każdą inną formę w swojej
skuteczności i rzadko popełnisz błąd, polecając go jako sposób na poprawę komunikacji wewnętrznej.
13. Pisanie do internetu
1. Krótka historia internetu
Początki internetu sięgają lat 60-tych, kiedy Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w
Obronie Stanów Zjednoczonych opracowała sieć komunikacyjną o nazwie ARPANET, która mogłaby
nadal działać, nawet jeśli część całości została zniszczona przez katastrofę lub atak. Z biegiem lat ta sieć
rozwinęła się w coś, co obecnie nazywamy Internetem. Jednak przez dziesięciolecia system był trudny
w obsłudze bez wiedzy technicznej, dlatego został przyjęty tylko przez jednostki wojskowe i naukowe

do podstawowej komunikacji, takiej jak poczta elektroniczna. Jednak na początku lat 90. wszystko to
zmieniły dwa powiązane wydarzenia. Pierwszym było wynalezienie kodu komputerowego zwanego
językiem znaczników hipertekstowych (HTML). Umożliwiło to formatowanie tekstu, obrazów, kolorów
i wzorów na ekranie w celu tworzenia tak zwanych stron internetowych (tak zwanych, ponieważ są one
rozproszone w części Internetu zwanej siecią ogólnoświatową). Drugim było wprowadzenie
programów zwanych przeglądarkami internetowymi, które potrafiły czytać HTML, a tym samym
umożliwiały użytkownikom przeglądanie tych stron. Rozwój ten nastąpił, gdy ceny komputerów
osobistych (PC) spadły i zaczęły pojawiać się w wielu domach. Kilka firm zdało sobie sprawę, że może
istnieć rynek zapewniający konsumentom w domu dostęp do internetu za pośrednictwem linii
telefonicznej i modemu, chociaż na początku medium to miało niewiele więcej do zaoferowania niż
poczta e-mail i inne usługi tekstowe, takie jak grupy dyskusyjne. Wśród tych firm na czele znalazła się
America Online (AOL), która zbudowała własną sieć połączoną z Internetem i wykorzystała strony
internetowe HTML, aby ułatwić ludziom komunikację w interesujących się społecznościach. (Chociaż
własna sieć AOL prawdopodobnie zrobiła wiele, aby zachęcić pierwszych użytkowników do korzystania
z Internetu, dając im łatwy sposób poruszania się po Internecie, inne firmy, znane tradycyjnie jako
dostawcy usług internetowych lub ISP, ogólnie po prostu zapewniły dostęp do wszystkiego, co jest na
rynku tam.) Wraz ze wzrostem zainteresowania Internetem coraz więcej osób i firm zaczęło dodawać
własne witryny do sieci (proces ten nie jest trudny, pod warunkiem, że masz dostęp do komputera,
zwanego serwerem, połączonego z Internetem przez cały czas ). W połowie lat 90. nie tylko było wiele
do zobaczenia w Internecie, ale także dostęp do Internetu był stosunkowo łatwy. Liczba dostawców
usług internetowych wzrosła, programy przeglądarek internetowych były łatwe do zdobycia, a
potrzebny sprzęt (zwykle zwykła skrzynka zwana modemem) stawał się tańszy z tygodnia na tydzień.
Jakby za pomocą magii, wydawało się, że nie wiadomo skąd wyłoniło się nowe, ogromne medium.
Burza podniecenia związanego z biznesami internetowymi, która nastąpiła później, boom internetowy
i późniejszy upadek dotknęły praktycznie całej światowej gospodarki i są oczywiście bardzo dobrze
udokumentowane. Następnym dużym osiągnięciem związanym z Internetem było łącze
szerokopasmowe, technologia zapewniająca stałe połączenie z siecią WWW i umożliwiająca
przeglądanie klipów wideo i słuchanie muzyki online. W międzyczasie istnieje również duże
zainteresowanie dostosowaniem treści internetowych do innych platform cyfrowych, takich jak
telefony komórkowe i telewizja interaktywna. W pewnym momencie wydawało się, że pozornie
niepowstrzymany rozwój nowych mediów stworzy niekończące się zapotrzebowanie na kopie. Chociaż
najwyraźniej tak się nie stało, fakt, że większość witryn internetowych potrzebuje ciągłego dostarczania
nowych materiałów, oznacza, że pisarze wciąż mają duże możliwości, pod warunkiem, że mogą
wykazać, że wiedzą, jak pisać dla tego medium.
Najważniejsze dla copywriterów
Sieć stworzyła ważny rynek kopiowania, zwiększając zapotrzebowanie na stale zmieniające się treści.
Jednak rynek ten znacznie różni się od innych mediów; Weźmy na przykład pod uwagę, że stronę
internetową może wyświetlić 500 milionów ludzi w ciągu kilku sekund od opuszczenia komputera. Te
strony mogą pozostawać w archiwach przez lata. Można je wielokrotnie łączyć, kopiować i tłumaczyć.
Chociaż możliwe jest narzucenie praw do tworzonych treści, więc są one dostępne dla niektórych, a
dla innych nie, generalnie Twoja praca pozostanie w sieci na zawsze i będzie dostępna dla wszystkich
w dowolnym celu.
2. Podstawy pisania w Internecie
Kiedy ludzie po raz pierwszy zaczęli umieszczać tekst w Internecie, nie mieli pojęcia o ograniczeniach
tego medium lub nie mieli go wcale. Wiele wyników (z których niektóre są nadal dostępne) nie różniło
się od tych z wczesnych dni DTP w latach 80., z entuzjazmem dla nietypowych czcionek i kolorów, które

czasami sprawiały, że tekst był prawie nieczytelny. Jednak w połowie lat 90., gdy coraz większa liczba
profesjonalnych komunikatorów zwracała się do Internetu w celach osobistych i komercyjnych, zaczęto
gromadzić wiedzę na temat tego, co będzie, a co nie będzie działać w sieci. Z tego wyłonił się zestaw
podstawowych zasad, które są teraz dość dobrze ugruntowane, jeśli niekoniecznie dobrze znane
osobom spoza wspólnoty copywritingowej. Punktem wyjścia jest prosty fakt, że tekst na ekranie jest
trudniejszy do odczytania niż na papierze. Odczytanie tej samej liczby słów trwa dłużej, a śledzenie
zdań w dużych blokach tekstu może być trudne. Gdy przewijasz stronę w dół, jeszcze trudniej jest
śledzić, gdzie się znajdujesz. W rzeczywistości wiedza o tym, gdzie się znajdujesz na stronie
internetowej, jest trudniejsza niż w przypadku fizycznych nośników; strona, którą przeglądałeś dwie
minuty temu, może być trudna do znalezienia ponownie, gdy przejdziesz dalej. Ten „skokowy”
charakter treści, możliwy dzięki linkom hipertekstowym między stronami, oznacza również, że możesz
nie dokończyć czytania jednego fragmentu tekstu, zanim znajdziesz się w innym. To wszystko jest
bardzo zagmatwane. Dlatego praktycznie wszystkie zasady rządzące dobrym kopiowaniem w
Internecie dotyczą uczynienia tekstu łatwym do odczytania, łatwym do przyswojenia i łatwym do
poruszania się. Podstawowe zasady (z różnicami w zależności od tego, z kim się konsultujesz) to:
◆ Podziel tekst na krótkie fragmenty. Bardzo krótkie kawałki. Nie więcej niż około 50 słów na akapit.
◆ Uczyń każdy akapit samodzielnym stwierdzeniem.
◆ Niech to stwierdzenie będzie warte przeczytania. Pamiętaj, że znudzeni czytelnicy znajdą się na innej
stronie (lub witrynie) za jednym kliknięciem myszy.
◆ Ogólny tekst też powinien być krótki. Nie więcej niż kopia z około dwóch ekranów. To od 300 do 400
słów.
◆ Jeśli tekst jest dłuższy, spróbuj podzielić go na sekcje, które mogą znajdować się na różnych stronach
internetowych.
◆ Na koniec, jeśli jakiś długi tekst musi koniecznie pozostać razem, nadaj każdemu akapitowi lub dwóm
nagłówek i umieść linki do każdego nagłówka u góry strony; czytelnik może przeskoczyć do dowolnej
sekcji. Upewnij się, że w każdym nagłówku znajduje się link zwrotny, aby czytelnicy mogli łatwo wrócić
do punktu, z którego przyszli.
Przechodząc do rzeczy
W efekcie, stworzenie dobrej kopii internetowej to nic innego jak kolejne zastosowanie zasady
„trzymaj krótko” opisanej w rozdziale 8. Pisząc dla sieci, musisz odrzucić wszystkie dodatki i subtelności
języka i przejść od razu do punkt. Żadne słowo nie powinno być zbyt cenne, by oszczędzić je w edycji.
W Internecie ważniejsze niż kiedykolwiek jest używanie małych słów zamiast dużych. Jednak ze
względu na ograniczenia przestrzenne i potrzebę szybkiego przekazywania informacji, w kopii
internetowej częściej używa się skrótów („jest” zamiast „jest”). Czytelnicy sieci nie chcą kręcić się w
pobliżu, czytając twoją kopię, ale muszą się nią bawić. W przeciwieństwie do innych rodzajów mediów,
internet jest pełen możliwości interakcji. Twój tekst będzie konkurował ze zdjęciami, migającymi
banerami reklamowymi, wyskakującymi okienkami i wszelkiego rodzaju innymi pokusami. Nawet jeśli
masz tylko 250 słów, przekonanie kogokolwiek do przeczytania do końca może być trudne. Równie
ważne, jak krótkie jest przekazanie wiadomości, musisz upewnić się, że jest interesująca, odpowiednia
i / lub zabawna. Wiele witryn próbuje to osiągnąć, przyjmując osobisty, rozmowny ton ze swoimi
czytelnikami. Chociaż może to zainteresować większość odbiorców, wolałbym robić wszystko, co
uważasz za właściwe dla konkretnych czytelników witryny, dla której piszesz.
Edycja dla internetu

Jednym z mniej zaskakujących faktów dotyczących internetu jest to, że ludzie są bardziej
zainteresowani ponownymi odwiedzinami stron internetowych, jeśli jest tam coś nowego do
zobaczenia. W konsekwencji zasada jak najczęstszego aktualizowania treści została zapisana w
najlepszych praktykach internetowych, na szczęście dla copywriterów i innych osób odpowiedzialnych
za dostarczanie tych treści. Na przykład serwisy informacyjne często na bieżąco publikują nowe
artykuły, więc publikacja następuje niemal natychmiast po napisaniu artykułu. Ten nienasycony apetyt
na treści w sieci oznacza, że redaktorzy zazwyczaj chętnie ponownie wykorzystują materiały, które
zostały opublikowane gdzie indziej. Dlatego też jako copywriter nierzadko zdarza się, że jesteś proszony
o dostosowanie funkcji prasowej (lub w rzeczywistości innej osoby), tekstu broszury, studium
przypadku lub czegokolwiek innego do użytku online. Jeśli tekst jest już krótki i wyrazisty, zwykle nie
powinno to stanowić problemu. Jeśli jednak jest to funkcja zawierająca 1000 słów, będziesz musiał
dokonać drastycznych cięć. Wymaga to umiejętności, ale warto ją zdobyć. Jeśli chcesz wiedzieć, czy
możesz edytować w Internecie, wykonaj następujące ćwiczenie. Weź najlepszy kawałek długiej kopii powiedzmy, zawierający 1000 słów. Upewnij się, że jest to coś, z czego jesteś całkowicie zadowolony;
coś, czego nie zmieniłbyś ani słowem. Teraz zmniejsz to do 500 słów. To są zewnętrzne granice tego,
co może ujść na sucho w witrynie. Redaktor treści prawdopodobnie chciałby trochę podzielić kopię,
aby ułatwić czytanie online. Teraz spróbuj ograniczyć to do 250 słów. W międzyczasie będziesz musiał
porzucić praktycznie całą swoją wymyślną prozę. Twój argument zostanie zredukowany do nagiego
szkieletu tego, co chcesz powiedzieć. Nie będziesz miał innego wyjścia, jak tylko przejść do rzeczy. Ta
kopia będzie odpowiednia dla sieci. A jeśli nie możesz tak bardzo zredukować tekstu? Czy istnieje
krytyczny przykład lub argument, który zajmuje miejsce na stronie? Jeśli tak, spróbuj go wyciąć i
umieścić na innej stronie, z linkiem do tekstu głównego. W ten sposób należy myśleć o kopiowaniu w
Internecie. Każdy fragment tekstu musi być krótki; ale łańcuch tekstów może trwać wiecznie.
Redaktorzy treści muszą równie krytycznie patrzeć na cały przychodzący materiał, hakując go, aby
utworzyć bloki wielkości ekranu, które łączą się, tworząc każdą witrynę.
3. Wygląd tekstu
Ze względu na trudności związane z czytaniem i poruszaniem się po tekstach internetowych, styl i układ
mogą mieć kluczowe znaczenie dla dobrego projektu strony internetowej i czytelności kopii. Nawet
jeśli nie jesteś odpowiedzialny za to, jak Twój tekst będzie wyglądał na ekranie, ważne jest, aby
rozumieć ograniczenia dotyczące układu narzucone przez medium internetowe, abyś mógł wziąć je
pod uwagę podczas redagowania materiału.
Hiperłącza
Internauci poruszają się po kanałach zwanych hiperłączami, które można osadzić w prawie każdym
elemencie strony internetowej: obrazku, obszarze, zdaniu lub słowie. Kiedy jest używany w tekście,
kod HTML zwykle wskazuje, że istnieje łącze, kolorując tekst na niebiesko i podkreślając go. Na dobrze
zaprojektowanej stronie internetowej te niebieskie / podkreślone sekcje wyróżniają się, dzięki czemu
czytelnik może od razu zobaczyć, gdzie znajdują się linki do innych stron. Konwencja niebieskiego /
podkreślenia nie jest uniwersalna; HTML pozwala programistom określić, w jakim stylu mają pojawiać
się hiperłącza. Na przykład w mojej witrynie użyłem innego stylu dla linków na standardowym pasku
nawigacji w lewej części strony. Jednak większość użytkowników sieci rozpoznaje niebieskie lub
podkreślone fragmenty tekstu jako łącza. Może to być bardzo mylące, jeśli tekst nie jest łączem, ale
został po prostu podkreślony lub pokolorowany na niebiesko w celu wyróżnienia. Tak więc pierwsza
zasada formatowania kopii internetowych brzmi: odłóż podkreślenia i niebieskie litery.
Nawigacja

We wczesnych latach istnienia Internetu projektanci stron internetowych szybko zdali sobie sprawę,
że użytkownicy Internetu potrzebują wszelkiej pomocy, jaką mogliby uzyskać, aby znaleźć drogę.
Dlatego zaczęli używać słów, takich jak „następny”, „poprzedni” lub „kliknij tutaj, aby uzyskać więcej
informacji”, aby wskazać drogę. Takie użycie kopii działa w pewnym sensie, ale jest nieeleganckie z
kilku powodów:
◆ Używanie znaków takich jak „następna” lub „poprzednia” w łańcuchu stron nie ma większego
znaczenia dla gościa, który dociera przez łącze ze strony, która nie znajduje się w łańcuchu. Zamiast
tego nadaj każdej stronie opisowy podtytuł, który jest również łączem, i podaj listę podtytułów na
każdej stronie.
◆ Używanie znaków takich jak „kliknij tutaj, aby wpisać x” lub „wybierz to” jest marnotrawstwem i
niezręcznością, gdy hiperłącza mogą zostać włączone do samego tekstu. Zamiast mówić „Raport mówi
x”, a następnie „Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełny raport”, spróbuj po prostu „Raport mówi. . . ”Jeśli
korzystasz z odnośników kontekstowych, takich jak te, zawsze upewnij się, że czytelnik może łatwo
wrócić do punktu, z którego pochodzi, zwłaszcza jeśli nowy tekst otwiera się w nowym oknie, w którym
znajduje się przycisk„ Wstecz ”w przeglądarka nigdzie nie poprowadzi.
Inne punkty
Podczas formatowania tekstu na ekranie:
◆ Umieść znaki końca wiersza między akapitami, aby wyraźnie pokazać, gdzie się zaczynają i kończą.
◆ Ułóż tekst w wąskich kolumnach, aby oko mogło łatwiej śledzić każdą linię. W idealnym przypadku
kolumna tekstowa nie powinna zajmować więcej niż jedną trzecią szerokości ekranu, ale należy
pamiętać, że różne typy ekranów mają różne rozmiary.
◆ Używaj (ale nie nadużywaj) czcionek pogrubionych i pochylonych, aby wyróżnić określone punkty i
ułatwić czytelnikowi skupienie uwagi na akapicie podczas przewijania strony.
◆ Upewnij się, że kolor tekstu będzie wyróżniał się z tła (tak ciemne litery na jasnym tle i odwrotnie).
4. Myślenie hipertekstem
Ze względu na wzajemne powiązania Internet można postrzegać jako jeden gigantyczny dokument,
którego elementy można przeglądać i czytać w dowolnej kolejności. Składniki tego pojedynczego,
nieliniowego tekstu są znane w branży jako hiperteksty, a świadomość struktury hipertekstu jest
ważna, jeśli chcesz dodać więcej materiału do tego, co już jest w sieci. Dwie główne cechy hipertekstu
to to, że zazwyczaj składa się z małych, odrębnych dokumentów (takich jak strony internetowe)
przechowywanych w formie elektronicznej, które są ze sobą połączone na różne sposoby. Tak więc,
jeśli planujesz pisać dla sieci, musisz rozważyć nie tylko sposób rozbicia tekstu, ale także sposób
połączenia jego części składowych ze sobą iz innymi dokumentami internetowymi. Pierwsze zadanie
jest dość proste. Weź swój temat i podziel go na nagłówki i podtytuły, aż zredukujesz je do kawałków
o długości około jednego lub dwóch ekranów. To są Twoje indywidualne strony internetowe.
Następnie musisz jednak pomyśleć o wzajemnych połączeniach między nimi i upewnić się, że są one
wyraźnie zaznaczone w kopii. Aby to zrobić, spójrz na swoje strony i sprawdź, gdzie znajdują się między
nimi odsyłacze lub gdzie można by je wprowadzić. Czy są też inne linki, które możesz dołączyć,
powiedzmy do innych witryn internetowych? Liczba linków, które możesz umieścić na stronie, zależy
tak naprawdę od struktury witryny i Twojej własnej pomysłowości. Jednak przeciętna strona powinna
zawierać co najmniej kilka. Jednym z powszechnych i bardzo przydatnych typów linków jest tak zwane
„mailto”; zamiast łączyć czytelnika z inną stroną internetową, automatycznie otwiera pustą wiadomość

e-mail z ustalonym adresem. Używaj go na przykład wszędzie tam, gdzie w witrynie wymienisz słowa
„skontaktuj się z nami”.
Uwagi dotyczące pisania
Konsekwencją hipertekstu jest to, że trudno jest określić, do której części strony internetowej czytelnik
dotrze w pierwszej kolejności. Logika podpowiada, że będą przychodzić za pośrednictwem strony
głównej, ale niekoniecznie musi tak być, jeśli inny właściciel witryny zdecyduje się utworzyć łącze do
jednej z innych tworzonych stron. W rezultacie musisz napisać każdą stronę jako samodzielny
dokument, który będzie miał sens dla kogoś, kto nie ma wiedzy o pozostałej części witryny. Można to
częściowo osiągnąć za pomocą nagłówków i podtytułów. Nagłówek na każdej stronie, który brzmi
„Firma X: liderzy oprogramowania dla łańcucha dostaw”, da nowicjuszom na przykład dobry pogląd na
rodzaj witryny, na którą trafili. Jednocześnie jednak Twoja treść musi być kompletnym tekstem:
wprowadź temat, rozwiń go, a następnie zakończ zamykającą linią, która zwykle powinna być
wezwaniem do działania („skontaktuj się z nami” za pomocą poczty).
Nie zapominaj, że możesz uczynić swój tekst bardziej zwięzłym, pobierając przykłady, definicje itp. I
umieszczając je na innych stronach, połączonych z pierwszą za pomocą hiperłączy.
5. Słowa, na które należy uważać
Wczesne strony internetowe były prawie w całości pisane przez geeków, którzy zwykle posługują się
specyficzną wersją angielskiego, najeżoną akronimami i modnymi frazami. W rezultacie kopia
internetowa, jaką znamy, narodziła się z szeregiem popularnych zwrotów, takich jak „sprawdź”, które
szybko stały się oklepane i nadużywane. Wczesne przemówienia internetowe miały również tendencję
do odnoszenia się do architektury witryn, a nie ich treści, co mogło być interesujące dla innych
projektantów stron internetowych, ale z pewnością nie dla ogółu odbiorców. Stąd powszechne użycie
w internecie zwrotów takich jak „sprawdź tę stronę internetową”. (Co byś zrobił z wierszem „sprawdź
tę stronę” w publikacji drukowanej?)
◆ sprawdź
◆ kliknij (jak w „kliknij tutaj”)
◆ często wracaj
◆ fajnie
◆ prąd
◆ ostrze
◆ czuć się swobodnie
◆ surfować
◆ widok.
6. Inne istotne informacje
Istnieje wiele cech publikowania w Internecie, o których warto wiedzieć, mimo że nie są bezpośrednio
związane z tekstem, choćby z innego powodu, jak tylko mogą uchronić Cię przed zakłopotaniem
podczas omawiania stron internetowych z klientami lub partnerami biznesowymi.
Zdjęcia

W przeciwieństwie do tekstu obrazy zajmują dużo pamięci w komputerze i dlatego ich pobieranie
zazwyczaj trwa dłużej, gdy są oglądane w witrynie internetowej. Może to wydłużyć czas potrzebny na
wyświetlenie strony internetowej na ekranie i, teoretycznie, zniechęcić użytkowników do odwiedzenia
witryny. Krytyczny rozmiar pamięci, do której może dojść strona internetowa, wynosił około 32
kilobajtów; dawniej była to ilość informacji, której pobranie przy użyciu przeciętnego modemu zajęłoby
mniej więcej sekundę. Obecnie szybkości modemu wzrosły (dramatycznie, jak w przypadku łączy
szerokopasmowych), ale nadal dobrą praktyką jest utrzymywanie jak najmniejszego całkowitego
rozmiaru każdej strony internetowej. Zmniejszenie rozmiaru obrazów to dobry sposób na zrobienie
tego. Jednak „zmniejszenie rozmiaru” niekoniecznie odnosi się do fizycznych wymiarów obrazu na
ekranie. Bardziej efektywnym sposobem zmniejszenia ilości miejsca w pamięci zajmowanego przez
obraz jest zmniejszenie jego rozdzielczości. Rozdzielczość odpowiada ostrości obrazu i jest mierzona w
punktach na cal lub dpi. Obrazy w błyszczących czasopismach zwykle muszą mieć rozdzielczość co
najmniej 300 dpi, ale rozdzielczość ekranu komputera jest znacznie niższa - zazwyczaj 72 dpi. W
rezultacie każdy obraz, który ma rozdzielczość większą niż 72 dpi i jest używany na stronie
internetowej, po prostu zużywa miejsce w pamięci bez żadnego powodu. Innym sposobem
zmniejszenia rozmiaru pliku obrazu jest przechowywanie go w formacie, który dobrze radzi sobie z
pakowaniem dużej ilości informacji na bardzo małej przestrzeni. W internecie powszechnie używane
są do tego celu dwa formaty. Pierwszy, zwykle nazywany jpeg lub jpg (rozszerzenie pliku dla formatu,
który został opracowany przez Joint Photographic Experts Group), jest dobry do przechowywania
zdjęć. Drugi, nazywany gif (dla formatu wymiany grafiki), jest dobry do przechowywania innych typów
obrazów, takich jak diagramy. Animowane gify mogą być używane do przechowywania sekwencji
animacji i stały się standardem dla banerów reklamowych online. Tak więc złota zasada dotycząca
obrazów online polega na tym, że powinny one być w formacie jpeg lub gif, mieć rozdzielczość około
72 dpi i rozmiar pliku nie większy niż około 30 kilobajtów.
Metatagi
Oprócz kopii i obrazów, które widzisz na ekranie, HTML pozwala, aby każda strona internetowa
zawierała teksty, które są niewidoczne dla widza, ale mogą być odczytane przez przeglądarkę
internetową i inne aplikacje internetowe. Te teksty, zwane metatagami, mają różne cele. Jeden typ
zapewnia tekst, który pojawia się na pasku tytułu u góry okna przeglądarki. Inny zawiera opis strony,
który może być używany przez wyszukiwarki do dostarczania wyników wyszukiwania słów kluczowych.
Jeszcze inny podaje same słowa kluczowe, które pozwolą wyszukiwarce dopasować stronę do
wyszukiwania. Wreszcie istnieje forma tagu - tag obrazu - który jest widoczny dla odwiedzających
witrynę za każdym razem, gdy kursor przesuwa się nad tagowanym obrazem. Ten rodzaj tagu można
porównać do podpisu pod zdjęciem, chociaż taki, który musi zostać aktywowany przez działanie ze
strony widza. Te metatagi muszą być tworzone przez kogoś (chociaż istnieją programy, które mogą je
tworzyć automatycznie) i dlatego mogą być postrzegane jako rozszerzenie copywritingu, które robisz
w innym miejscu na stronie. Jeśli chcesz lub jesteś proszony o umieszczenie metatagów w swojej kopii
internetowej, pamiętaj o następujących kwestiach:
◆ Tagi tytułowe muszą być opisowe: „Specjalistyczna inżynieria widgetów Bloggs Co”, a nie po prostu
nieprzydatna „witryna Bloggs Co” lub „Bloggs Co”.
◆ Wyszukiwarki używają tagów opisu jako specyfikacji strony, muszą więc sporządzać krótkie
zestawienie treści i sprzedawać je potencjalnym odwiedzającym. Zwykle piszę je prawie w stylu małych
reklam.
◆ Znaczniki słów kluczowych dostarczają informacji, których wyszukiwarki używają do dopasowywania
stron do żądań wyszukiwania. To nie jedyne informacje, których używają; pasują również do słów w

nagłówku i tekście. Ponieważ jednak większość słów na dowolnej stronie internetowej można znaleźć
na setkach, jeśli nie tysiącach innych stron, znaczniki słów kluczowych zapewniają sposób zapewnienia
niepowtarzalnego dopasowania do wyszukiwanej frazy. (Lub przynajmniej taki, który jest na tyle
wyjątkowy, że pojawia się dość wysoko na liście wyników wyszukiwania). Dlatego podczas tworzenia
tagów słów kluczowych pomyśl o słowach i frazach, które są istotne dla Twojej strony internetowej i
mogą zostać wprowadzone przez kogoś, kto szuka dla witryny, ale nie są udostępniane przez tysiące
innych witryn. Na przykład w witrynie poświęconej technologiom słowo kluczowe „oprogramowanie”
zapewni tylko tyle, że Twoja strona znajdzie się gdzieś pod koniec listy liczącej około dwóch milionów
osób. Zamiast tego wypróbuj coś konkretnego, na przykład „oprogramowanie do zarządzania relacjami
z klientami”. Aby dowiedzieć się, czy dana fraza jest już używana w wielu innych witrynach, po prostu
wprowadź ją do wyszukiwarki i zobacz, ile zwraca wyników.
◆ Tagi obrazów są wyświetlane nie tylko wtedy, gdy kursor przesunie się nad zdjęciem, ale także
wtedy, gdy zdjęcie nie może zostać wyświetlone. Dlatego muszą być bardziej opisowe niż standardowe
podpisy do zdjęć: na przykład „Zdjęcie prezesa firmy X, Freda Bloggsa”.
Flash
Adobe Flash to program, który umożliwia projektantom stron internetowych włączanie
wyrafinowanych sekwencji animacji do witryn internetowych. Jest uwielbiany przez projektantów,
ponieważ pozwala im popisywać się umiejętnościami projektowania trójwymiarowego i animacji i
ogólnie sprawia, że strony internetowe wyglądają znacznie bardziej, eee, krzykliwie niż HTML. Jednak
strony flash nie mogą być odczytywane przez wyszukiwarki i historycznie nie były również w stanie
przenosić metatagów, więc powyższe kwestie, które dotyczą pomocy wyszukiwarkom w znalezieniu
określonej strony, są do pewnego stopnia nieważne, jeśli masz do czynienia z Witryna Flash. W
rzeczywistości, jeśli twój klient tworzy witrynę Flash, dobrze byłoby utworzyć witrynę lustrzaną w
HTML.
14. Pisanie dla prasy
1. Główny rynek
Prasa to bez wątpienia największy rynek dla pisarzy w Wielkiej Brytanii, którego dorobek przewyższa
reklamy lub inne dyscypliny marketingowe. Głównym problemem copywriterów w próbach
przełamania tego rynku jest to, że jest on już dobrze obsługiwany przez wysoce zorganizowaną i
wykwalifikowaną grupę profesjonalistów - znanych jako dziennikarze. Aby konkurować, komercyjni
copywriterzy muszą nie tylko umieć tworzyć teksty, ale także posiadać pierwszorzędne umiejętności
badawcze, rozumieć prawne aspekty publikowania i mieć talent do pisania opowiadań o dowolnej
długości. Nie oznacza to jednak, że publicystyka nie może być cennym źródłem dochodu dla
niezależnych copywriterów. Zasadniczo istnieją dwa sposoby wykorzystania tego rynku dla zysku:
◆ Możesz pisać bezpośrednio do gazet, magazynów lub stron internetowych pod egidą wydawcy i
otrzymywać wynagrodzenie bezpośrednio z publikacji.
◆ Możesz pisać artykuły w imieniu swoich klientów w celu umieszczenia ich w prasie. Mówiąc ściślej,
to jest public relations, o czym bardziej szczegółowo zajmiemy się za chwilę.
Rozważając pisanie dla prasy, pamiętaj, że stawki płac różnią się znacznie w zależności od publikacji,
ale prawie zawsze są niższe niż w przypadku projektów komercyjnych. Dobra średnia cena magazynu
lub gazety wynosiłaby od 200 do 250 funtów za tysiąc słów - około dwóch trzecich ceny, jaką można
by zapłacić za taką samą ilość kopii marketingowej.

Mówię o „prasie” jako o gazetach i czasopismach, chociaż te same zasady odnoszą się do internetu
wersje większości publikacji. Zdecydowałem się w ogóle nie opisywać radia ani telewizji w tym
rozdziale, ponieważ są to dwa rodzaje mediów, które zapewniają jedynie rzadkie możliwości
komercyjnym copywriterom.
2. Zasady dziennikarstwa
Oprócz zasad dobrego copywritingu, o których mowa w rozdziale 8, dziennikarstwo zwykle obejmuje
pewien stopień sprawozdawczości. Raportowanie ma wiele funkcji, które odróżniają je od innych
rodzajów pisania; najbardziej oczywiste są następujące.
Wartość prasowa
Informacje muszą być warte opublikowania, aby były wartościowe. O tej wartości informacyjnej zwykle
decyduje redaktor, który ocenia ją na podstawie następujących kryteriów:
◆ Czy informacje są istotne i interesujące dla odbiorców publikacji?
◆ Czy jest wystarczająco nowa, aby zakwalifikować się jako „wiadomości”? (Zwróć uwagę, że definicja
„najnowszej” różni się w zależności od tego, jak często wychodzi publikacja).
◆ Czy jest ekskluzywny, czy też został omówiony gdzie indziej? (O ile wydarzenie nie ma znaczenia
krajowego, redaktorzy często nie będą zainteresowani przedstawieniem go bez wyłącznego punktu
widzenia).
Autentyczność
Reporterzy zajmują się faktami. Prawidłowe ustalenie faktów jest prawdopodobnie najważniejszą
częścią pracy reportera. Jeśli fakty są błędne, historia jest bezwartościowa, aw najgorszym przypadku
potencjalnie bardzo szkodliwa, o czym świadczy wiele głośnych spraw o zniesławienie. Ma to kilka
głębokich konsekwencji dla pisarzy:
◆ Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że każdy fakt, który podajesz, jest prawdziwy. Obejmuje
to pisownię nazwisk, tytuły stanowisk, daty, godziny, kwoty, źródła i cytaty. Zdobądź biegłość w
robieniu notatek (lub, jeszcze lepiej, naucz się stenografii) i sprawdzaj wszystkie informacje, których
nie jesteś pewien w 100%. W najgorszym przypadku być może będziesz musiał stanąć i bronić go w
sądzie.
◆ Musisz nauczyć się dobrze posługiwać się językiem, aby przekazywać subtelne ukryte znaczenia,
które mogą pomóc opowieści przetrwać bez faktów. Na przykład uważa się, że wyrażenie „taki a taki
jest. . . ”Sugeruje, że istnieje dobry powód, aby zgłosić zdarzenie (na przykład potwierdzenie
nieoficjalne), ale nie ma twardych faktów. Najważniejsze jest to, że czytelnik jest nadal informowany,
ale autentyczność opowieści nie jest zagrożona, jeśli informacje okażą się błędne. Wiele terminów
dziennikarskich (takich jak „gotowy do”, „patrzeć na” itd.) Działa w ten sposób, dlatego nie należy ich
używać po prostu jako środków stylistycznych.
◆ Wymóg autentyczności nie kończy się na sprawdzaniu własnych faktów. Musisz również sprawdzić
istniejące fakty, aby upewnić się, że są one poprawne. Pomimo wszelkich starań każdego dziennikarza,
aby wszystko naprawić, czas i inne ograniczenia często mogą powodować błędy w raportach, które
następnie uznaje się za zgodne z faktami. Z mojego doświadczenia zarówno w prasie, jak iw branży
public relations, powiedziałbym, że nie było niczym niezwykłym, że nawet 30 procent przeciętnej
historii było błędnych, w tym, czasami, sama podstawa, na której została założona.
Niezależność

Ponieważ raportowanie musi być zgodne z prawdą, większość publikacji dokłada wszelkich starań, aby
zachować niezależność od wpływów korporacji, które mogłyby nadać historiom nieco skosu. Tak więc,
w przeciwieństwie do innych rodzajów copywritingu, w których klient i każda inna osoba
zaangażowana w zatwierdzenie tekstu są prawie obowiązkowe, redaktorzy prasowi prawdopodobnie
źle oceniają wszelkie uwagi stron trzecich spoza gazety lub czasopisma, dla którego piszesz, na
podstawie tego, że taki wkład może wprowadzić stronniczość i zaszkodzić integralności historii. Ta
wolność od ingerencji jest niewątpliwie jedną z największych atrakcji dziennikarstwa, ale znacznie
zwiększa potrzebę sprawdzania i podwójnego sprawdzania faktów u źródła. Inną konsekwencją
niezależnego stanowiska prasy jest to, że jako pisarz jesteś zobowiązany (lub przynajmniej
przypuszczalny), aby zapewnić równowagę opinii w każdym opowiadaniu. Na przykład, jeśli piszesz o
zupełnie nowym produkcie konsumenckim, powinieneś zasięgnąć opinii użytkownika, a także firmy
stojącej za jego premierą.
3. Proces redakcyjny
Wszystkie artykuły w gazetach i czasopismach przechodzą przez jasny proces, zanim zostaną
opublikowane. Poniższe kroki są wspólne dla praktycznie wszystkich publikacji.
◆ Prowadzenie historii jest rejestrowane. Może to pochodzić z zewnętrznej agencji (np. informacja
prasowa), fakt ujawniony przez pisarza / dziennikarza lub pomysł redaktora.
◆ Redaktor porównuje wątek fabularny z innymi wskazówkami w danej sprawie i decyduje, czy
kontynuować, czy nie.
◆ Redaktor zapisuje artykuł na szkicowym planie strony i przedstawia dziennikarzowi / pisarzowi krótki
opis, na przykład obejmujący liczbę potrzebnych słów i przybliżony obraz punktu widzenia.
◆ Dziennikarz / pisarz bada historię i pisze szkic.
◆ Redaktor sprawdza wersję roboczą iw razie potrzeby zmienia jej pozycję na planie strony.
Dziennikarz / pisarz może zostać poproszony o ponowne napisanie historii, jeśli potrzeba więcej lub
mniej słów, aby zmieściło się w wyznaczonym miejscu na stronie.
◆ Wersja robocza trafia następnie do redaktora podrzędnego, który sprawdza ją pod względem
merytorycznym i gramatycznym. Redaktorzy pomocniczy (często w skrócie „podrzędni”) to osoby w
gazetach i magazynach, które są odpowiedzialne za pobieranie surowych kopii i prezentowanie ich na
stronie do podpisu przez redaktora. Kopiuj historie sprawdzania subskrypcji pod kątem stylu i
dokładności; układy podrzędne obsługują projekt strony oraz piszą nagłówki i podpisy.
◆ W większości małych i średnich publikacji zadania kopiowania i tworzenia podzbiorów są połączone,
więc ta sama podrzędna będzie odpowiedzialna za sprawdzanie i układanie historii na stronie.
◆ Po utworzeniu strony jest ona sprawdzana przez redaktora produkcyjnego i ponownie przez
redaktora.
◆ Strona jest wysyłana do drukowania, po czym nie można już dokonywać żadnych zmian.
Ten proces zwykle zmienia się tylko w zależności od liczby zaangażowanych osób. Na przykład w bardzo
małej publikacji redaktor może pełnić funkcje pisarza, pod-redaktora i redaktora produkcyjnego. W
dużej gazecie ogólnokrajowej każda sekcja będzie miała własnego redaktora, a pod nimi mogą być
nawet redaktorzy stron; edycja podrzędna zostanie podzielona na podrzędną kopię i układ; i tak dalej.
4. Źródła informacji

Jedną z kluczowych umiejętności, które musisz rozwinąć, aby pisać dla prasy, jest umiejętność
odkrywania informacji. Podobnie jak detektywi telewizyjni, każdy dziennikarz ma zwykle sieć
kontaktów, do których może dzwonić w celu uzyskania wskazówek, wyjaśnień i potwierdzenia, i tak
dalej. Opierają się również w dużym stopniu na wewnętrznych zasobach, takich jak biblioteki
wycinków, które mogą przywołać wszystkie poprzednie relacje na dany temat w ciągu minut. Jeśli
zajmujesz się tylko sporadycznymi artykułami prasowymi i robisz to ze swojego normalnego miejsca
pracy, a nie w biurach danej publikacji, jest mało prawdopodobne, że będziesz mieć dostęp do zasobów
lub sieci używanych przez innych dziennikarzy. Niemniej jednak nadal masz do dyspozycji kilka
doskonale dobrych narzędzi badawczych. Po pierwsze, wyszukiwanie w Internecie dostarczy Ci
informacji o odpowiednich organizacjach i wszelkich aktualnych, szeroko publikowanych wiadomości.
Po drugie, zarówno książka telefoniczna, jak i Yellow Pages mogą być nieocenione, jeśli chodzi o
podanie numerów kontaktowych, które będą stanowić punkt wyjścia do poszukiwań. Jeśli mieszkasz
poza Londynem, to znaczy warto chyba zdobyć oba katalogi dla stolicy ze względu na liczbę globalnych
biznesów, które mają tam swoje siedziby. Możesz również uzyskać dostęp do informacji telefonicznych
online, chociaż uważam, że katalogi papierowe są często łatwiejsze w obsłudze, jeśli wiesz, czego
szukasz. Podążanie za tropami fabularnymi lub opracowywanie pomysłów na funkcje jest często trochę
jak rozwiązywanie tajemnicy morderstwa Agathy Christie. Możesz mieć jeden lub dwa z góry przyjęte
pomysły dotyczące tematu, ale rozmowy ze źródłami powinny pomóc ci w uzyskaniu bardziej
prawdziwego obrazu tego, co się dzieje. Pamiętaj, że celujesz dla zrównoważonego, dokładnego
widoku. Porozmawiaj z tyloma osobami, ile potrzeba, aby uzyskać ten pogląd. I upewnij się, że zrobiłeś
notatki, aby wykonać kopię zapasową po drodze. Z iloma osobami musisz porozmawiać? Dotarcie do
sedna historii może nie zająć wcale czasu lub tyle, ile możesz poświęcić. Wszystko zależy od długości
kopii i zwykle od wagi tematu, o którym piszesz.
Wprowadzenie na rynek nowego produktu, które jest pisane jako opowieść wypełniająca, może być
czasami wysłane w kilku wierszach pochodzących z komunikatu prasowego. Typowa wiadomość,
składająca się z kilkuset słów, może wymagać jednego lub dwóch telefonów, jeśli informacje, których
potrzebujesz, są dość łatwe do zdobycia. Pisząc artykuł, możesz się jednak zastanawiać, ile badań
potrzeba, zanim będziesz zadowolony, że masz wyczerpujący obraz swojej tematyki. Ponownie, może
się różnić od jednego wywiadu (na przykład, jeśli robisz element profilowy) do tuzina lub więcej w
przypadku funkcji dochodzeniowej. Jedną rzeczą, o której musisz wiedzieć, jest to, że badanie
dowolnego artykułu zajmie prawdopodobnie tyle samo, jeśli nie dłużej, niż czas potrzebny na napisanie
historii. W zależności od tematyki spotkasz się również z różnymi poziomami chęci pomocy. Zgodnie z
ogólną (i mało zaskakującą) zasadą osoby i firmy, które mogą zyskać na ujawnieniu w artykule, zwykle
będą stosunkowo chętne do pomocy. Jeśli jednak Twój temat jest w jakikolwiek sposób drażliwy,
będziesz musiał uwzględnić pewien opór ze strony kontaktów. Kiedyś wpadłem na błyskotliwy pomysł,
żeby napisać o zwolnieniach dla magazynu mniej więcej w czasie katastrofy internetowej, ale po
otrzymaniu prowizji stwierdziłem, że jest prawie niemożliwe, aby ktokolwiek w biznesie mówił
otwarcie na ten temat.
5. Pisanie wiadomości
Uważam, że reportaże są dobrą podstawą dla innych rodzajów pisania, ponieważ dają najbardziej
podstawową lekcję dobrego tekstu: od razu przedstaw swoją opinię i jasno ją przedstaw. Nie oznacza
to, że najlepsi reporterzy to świetni pisarze. Z jednej strony najbardziej podstawową umiejętnością w
generowaniu wiadomości jest zbieranie faktów, które opowiadają historię, której nikt inny nie był w
stanie odkryć. Niemniej jednak pisanie jest fundamentalną częścią tego procesu i chociaż reporterzy
niekoniecznie muszą martwić się doskonałą prozą, często muszą dostarczać niezwykle wąskie teksty w
wymagających terminach. Oprócz oddawania kopii na czas, jeśli pracujesz przy redakcji lub z biurem

wiadomości, ważne jest, aby upewnić się, że Twoje historie są zgodne ze strukturą, która pozwala na
wycinanie ich od dołu. Dobrą zasadą podczas edytowania własnego materiału jest to, że Twoja historia
powinna zawsze mieć sens, gdy wycinasz ostatni akapit - bez względu na to, ile razy powtórzysz ten
proces.
6. Funkcje pisania
Pisanie filmów fabularnych generalnie jest bardziej opłacalne niż wiadomości i zapewnia większe
możliwości kreatywnej ekspresji. Możesz wybrać temat, ale jeśli regularnie piszesz do publikacji, może
się okazać, że redaktor zasugeruje Ci tematy do dalszych działań. A terminy są zwykle bardziej luźne.
W rzeczywistości możesz mieć tak dużą swobodę podczas pisania funkcji, że jednym z największych
problemów może być wiedza, od czego zacząć i zakończyć tekst. Do pewnego stopnia Twoja narracja
będzie podyktowana rodzajem pisanej przez Ciebie funkcji. Większość funkcji należy do jasno
zdefiniowanych kategorii - na przykład profile osobiste, dochodzenia, raporty branżowe itp. - których
styl można ocenić na podstawie kilku wcześniejszych numerów magazynu, dla którego piszesz.
Gdzie zacząć
To jednak może sprawić, że będziesz się zastanawiać, jak uruchomić swoją funkcję w przypadku braku
mocnego haka na wiadomości. Moją pierwszą radą byłoby przejrzenie swoich notatek i sprawdzenie,
czy jest coś, co się wyróżnia, takie jak statystyka, cytat lub anegdota. Oto kilka klasycznych sposobów
uruchamiania funkcji:
◆ Zacznij od małego, a potem dużego. Skorzystaj z indywidualnego przykładu lub studium przypadku
jako wprowadzenia do ogólnej tematyki. Na przykład: „Rybak Bill Bundy pamięta czasy, kiedy w morzu
było tak wiele dorszy, że można było je wyłowić rękami. W tym sezonie zrezygnował z połowów,
dotknięty, wraz z tysiącami innych, ogromnym załamaniem się zasobów, które doprowadziło do
wymarcia gatunku. . . ”
◆ Zacznij od dużych, a potem małych. Skoncentruj się na ogólnym trendzie we wprowadzeniu, a
następnie poprzyj go przykładami. Na przykład: „Tysiące rybaków zrezygnowało w tym roku z sieci w
następstwie ogromnego załamania zasobów dorsza. Bill Bundy, jeden z poszkodowanych, pamięta
kiedy. . . ”
◆ Zacznij od oferty. Ta praktyka jest bardzo nadużywana i generalnie mile widziana przez redaktorów
i nigdy nie powinna być stosowana w artykułach informacyjnych. Czasami jednak mocny cytat może
stanowić wystarczający punkt zaczepienia, aby uzasadnić jego użycie we wprowadzeniu do funkcji. Na
przykład: „„ Nigdy więcej nie spodziewam się zobaczyć dorsza ”- mówi rybak Bill Bundy. . . ”
◆ Zadaj pytanie. Może to być dobry sposób na rozpoczęcie funkcji, o ile odpowiadasz na nie. Na
przykład: „Jaka jest najszybciej kurcząca się ryba w morzu? Aby uzyskać odpowiedź, nie szukaj dalej niż
w lokalnym sklepie z frytkami. . . ”
Inne wskazówki dotyczące struktury
Kiedy już wiesz, jak rozpocząć pracę, twoimi następnymi dwoma celami powinno być upewnienie się,
że działa dobrze i ma sens. W tym przypadku pomocne może być planowanie „z tyłu paczki
papierosów”. Przede wszystkim, na podstawie swoich badań, zastanów się, jaki będzie wniosek
dotyczący Twojej funkcji. Następnie spójrz na wszystkie wspierające i sprzeczne dowody i ułóż je w
logicznej kolejności, aby skonstruować spójny argument. Pisząc, zrób jeden punkt na akapit i w miarę
możliwości poprzyj go danymi lub cytatem. Ta struktura z jednym punktem na akapit pomoże, jeśli Ty
lub Twój redaktor musicie zmienić kolejność informacji.

Stosowanie cytatów
Ogólnie rzecz biorąc, używaj cudzysłowów, aby poprzeć punkty w tekście. Na przykład: „Nikt nie wie,
czy zasoby dorsza odbiją. „Po prostu nie mamy wystarczających danych na temat zwyczajów
hodowlanych” - powiedział jeden z biologów morskich. . . ”
7. Nagłówki i podpisy
W większości sytuacji nagłówki i podpisy są pisane za Ciebie. Czasami może jednak zajść potrzeba
samodzielnego napisania ich, na przykład w przypadku pracy z czasopismem o niewielkim nakładzie
lub biuletynem dla pracowników (patrz rozdział 12) z niewielkimi zasobami wewnętrznymi. Oto, co
musisz wiedzieć o każdym z nich.
Nagłówki
Spróbuj streścić swoją historię do kilku słów, w tym do aktywnego czasownika. Na przykład: „Rybacy
łowią się w miarę zmniejszania się zasobów dorsza”. Ten przykład ma tę dodatkową zaletę, że zawiera
podwójne znaczenie lub kalambur, który może być odpowiedni lub nie, w zależności od ogólnego stylu
i tonu publikacji. Jest również zgrabnie podzielony na dwie linie tekstu lub „talie”:
Kołowrotki rybackie jak
maleją zasoby dorsza
Możliwość złamania kopii w ten sposób jest ważna, ponieważ nagłówki często zajmują więcej niż jedną
talię na stronie. Idealny nagłówek będzie równie dobrze łamał się na jednej, dwóch lub trzech
pokładach i będzie łatwy do wycięcia od dołu. Oto odmiana naszego poprzedniego przykładu, aby
zilustrować ten punkt:
Przystanki wędkarskie
w kryzysie dorsza
w całej Wielkiej Brytanii
Każdy wiersz dodaje informacje do poprzedniego i można go wyciąć bez pozbawiania nagłówka
znaczenia
Napisy
Sprawdź styl napisów użyty w publikacji, do której piszesz. Wielu używa przymiotnika
wprowadzającego, aby przyciągnąć uwagę czytelnika; na przykład: „Zagrożony - dorsz w Morzu
Północnym”. W każdym razie podpis powinien służyć dwóm celom: informowaniu czytelnika i
zachęcaniu go do dalszego czytania. Oczywiście musi więc opisywać, co się dzieje na obrazku, ale musi
też zawierać coś interesującego lub wartego opublikowania. Wreszcie musi zmieścić się w przestrzeni
pod obrazem. Co w przypadku strzału w głowę i ramiona może być rzeczywiście bardzo małe. Jeśli
dostarczasz obrazy do swojej kopii i potrzebujesz napisać podpis do późniejszego wykorzystania w
podrzędnym układzie, postaraj się zawrzeć jak najwięcej informacji.
8. Pisanie do długości
Umiejętność wyprodukowania odpowiedniej ilości tekstu to ważna umiejętność w każdej dziedzinie
copywritingu, ale jest szczególnie ważna w gazetach i czasopismach, ponieważ miejsce na stronie jest
na wagę złota. Przeliczenie liczby słów o jeden lub dwa akapity nie byłoby problemem na przykład na
stronie internetowej, ale w gazecie lub czasopiśmie spowodowałoby ból głowy dla pracowników

produkcji i może skończyć się utratą materiału, który Twoim zdaniem był istotny dla Twojej historii .
Aby uniknąć przejechania, najlepszą opcją jest obserwowanie liczby słów, gdy przejdziesz mniej więcej
w połowie historii. Postaraj się nieco przekroczyć swój pierwszy szkic, powiedzmy o około pięć procent,
a następnie cofnij się i zredaguj całą historię do odpowiedniej długości. Zwykle staram się przekazać
tekst, który znajduje się w granicach plus lub minus pięć słów od liczby słów docelowych. Bądź trochę
pedantyczny, jeśli piszesz duży artykuł, ale jeśli okaże się, że wersja robocza jest o więcej niż około pięć
procent dłuższa niż powinna (powiedzmy 50 słów na 1000 słów), może powinieneś pomyśleć o
przegranej gdzieś akapit. Może się również zdarzyć, że szczególnie podczas pisania artykułów
prasowych po prostu nie ma wystarczającej ilości informacji, aby rozciągnąć artykuł do potrzebnej
długości. Masz wtedy do wyboru próbę rozszerzenia zakresu historii, na przykład poprzez
wprowadzenie dodatkowych informacji, lub poinformowanie redaktora tak szybko, jak to możliwe, aby
mógł odpowiednio dostosować plan strony.
9. Pisanie dla gazet, magazynów, wydawców kontraktowych i newsów
Różnice w podejściu, które napotkasz pracując dla różnych rodzajów mediów dziennikarskich, są
głównie związane z rodzajami terminów, z którymi się spotkasz, oraz liczbą osób, z którymi będziesz
pracować. Przyjmowanie po kolei każdego z głównych źródeł pisania prasowego. . .
Gazety
Zwykle odbywają się co najmniej raz w tygodniu i często mają stosunkowo dużą liczbę autorów
wewnętrznych, chociaż duża ilość treści jest również kupowana od agencji i agentów (niezależnych
pisarzy, którzy działają jako korespondenci gazety). Porządek redakcyjny jest zwykle oparty na
wiadomościach, a różnych wydań artykułu może przypadać kilka terminów w ciągu jednego dnia.
Biurka z funkcjami działają w (nieco) wolniejszym tempie i mają tendencję do odrywania większej ilości
pracy. To normalne, że różni felietoniści i współpracujący redaktorzy „posiadają” stronę lub sekcję
gazety i wytwarzają większość materiału do niej.
Czasopisma
Zwykle odbywają się one co najwyżej raz w tygodniu i mają stosunkowo niewielką liczbę redakcji. W
czasopismach opartych na funkcjach nie jest niczym niezwykłym, że praktycznie wszystkie historie były
zlecane niezależnym pisarzom. Ceny są lepsze niż w przypadku gazet. Jednak podczas prezentowania
historii pamiętaj, że zdjęcia mogą być ważną częścią tematu; być może trzeba będzie upewnić się, że
obrazy będą pasować do tekstu.
Wydawcy kontraktowi
Publikowanie kontraktowe to termin odnoszący się do magazynów dla klientów produkowanych przez
wydawców na zlecenie właścicieli znanych marek. Obejmuje na przykład czasopisma pokładowe i
magazyny supermarketów. Od skromnych początków publikowanie kontraktowe stało się główną
branżą, która zasługuje na całą książkę dla siebie. Niektóre z czasopism o najwyższym nakładzie w
Wielkiej Brytanii to tytuły wydawane na zlecenie, a praktycznie każdy większy wydawca czasopism ma
teraz ramię kontraktowe, konkurujące z dziesiątkami specjalistycznych firm, które dotychczas
zdominowały ten sektor. Czasopisma dla klientów zwykle działają według linii, które zasadniczo są
połączeniem publikacji czasopism i komunikacji wewnętrznej. Każdy tytuł ma niewielki zespół
redakcyjny, a duża ilość materiału jest przekazywana niezależnym autorom, ale klient ma również
pewien poziom wkładu redakcyjnego i kontroli. Częstotliwość nie przekracza zazwyczaj miesiąca, a
zatem terminy są odpowiednio długie. Spodziewaj się, że stawki będą mniej więcej na równi z cenami

w tradycyjnym sektorze czasopism, chociaż może istnieć pole do negocjacji, jeśli klient uważa, że
możesz wnieść specjalistyczną wiedzę.
Przewody wiadomości
Wiadomości i agencje dostarczają wiele wiadomości, które trafiają do „wiadomości”. Weź jakąkolwiek
gazetę, a jeśli zauważysz podpowiedź z napisem „reporter pracowniczy”, jest więcej niż
prawdopodobne, że historia pochodzi z agencji takiej jak Reuters lub Associated Press. Chociaż wiele
większych agencji ma działy zajmujące się funkcjami, codzienny program wydarzeń będzie
prawdopodobnie prawie całkowicie oparty na wiadomościach. Większość redakcji pracuje na miejscu
lub na podstawie umowy, a informacje są publikowane zaraz po ich napisaniu, więc nie ma żadnych
terminów jako takich. Stawki wydają się być skromne w porównaniu, powiedzmy, z sektorem
czasopism.
10. Prezentowanie pomysłów
W przeciwieństwie do innych form copywritingu, w których zwykle musi być gotowa potrzeba i budżet
na znalezienie pracy, istnieje możliwość sprzedania znacznej ilości pracy redaktorom, po prostu
przedstawiając spekulacyjne pomysły. Proces tego jest stosunkowo prosty. Wybierz publikację,
wybierz temat, poszukaj informacji na jej temat i skontaktuj się z redaktorem z propozycją
opowiadania. Warto w pierwszej kolejności zadzwonić do działu redakcyjnego, chociaż redaktor prawie
zawsze poprosi o przedstawienie streszczenia listem, faksem lub e-mailem. Twoje streszczenie
powinno być krótkim podsumowaniem historii, którą zamierzasz napisać (zwykle nie więcej niż około
100 do 150 słów), z podaniem źródeł, do których się zgłosiłeś lub masz nadzieję uzyskać informacje.
Dołącz również notatki dotyczące fotografii (jeśli takie istnieją), jedną lub dwie linijki dotyczące Twoich
referencji jako pisarza, dane kontaktowe i ewentualnie wprowadzenie do wzoru. Twoje szanse na
sukces w każdej prezentacji znacznie wzrosną, jeśli będziesz mieć dobre wyczucie publikacji i wybrałeś
temat, który prawdopodobnie spodoba się jej czytelnikom. Postawienie stopy w drzwiach często
wymaga dużo wytrwałości, ponieważ redaktorzy zwykle wolą pracować z freelancerami, których znają
i którym ufają. Ale kiedy już zbudujesz relację z redaktorem, możesz stać się stałym współpracownikiem
publikacji.
15. Pisanie dla public relations
1. Różnica między dziennikarstwem a PR
Niewtajemniczonym może wydawać się, że public relations (lub PR) ma wiele wspólnego z
dziennikarstwem. Obaj są rzekomo zainteresowani przedstawieniem opinii publicznej prawdziwych
faktów, głównie za pomocą pisemnych słów w mediach. Obie koncentrują się na „wiadomościach”. W
wielu przypadkach wyniki obu branż - komunikaty prasowe w przypadku PR i artykuły informacyjne w
przypadku dziennikarstwa - wydają się być bardzo podobne lub nawet identyczne. Jednak prawdą dla
tych, którzy pracują w obu branżach (a ja pracowałem w obu), jest to, że PR i dziennikarstwo stoją
razem niespokojnie, zwykle postrzegając siebie nawzajem jako coś w rodzaju zła koniecznego. Prasa
czerpie znaczną część swoich codziennych wiadomości z działalności przedsiębiorstw i bogatych lub
sławnych osób, a ci z kolei uciekają się do PR, aby zarówno wykorzystać możliwości, jakie stwarza, jak
i zapewnić ochronę przed nadmierną eksploatacją przez media. Dziennikarze postrzegają ten
protekcjonizm jako niepotrzebną ingerencję. Tymczasem specjaliści od PR mają urazę, że muszą
polegać na wiadomościach, aby wykonywać swoją pracę, zwłaszcza że uwaga prasy na ich klientach
nigdy nie wydaje się być większa niż wtedy, gdy właśnie wydarzyła się katastrofa. Kluczową różnicą
między obiema stronami jest tak naprawdę lojalność. Urzędnicy ds. PR (często w skrócie PRO lub PR)
mają jasno określony cel, aby zawsze przedstawiać swoich klientów w jak najlepszym świetle.

Dziennikarze mają nieco bardziej zawstydzony obowiązek dostarczania swoim czytelnikom dokładnych
informacji, ale w rzeczywistości często zajmują się głównie tworzeniem nagłówków (stąd jedyne
półżartobliwe zdanie: „Nigdy nie pozwól, aby prawda przeszkodziła dobrej historii”). Biorąc pod uwagę
wybór między wersjami prasowymi i prasowymi tej samej historii, wahałbym się powiedzieć, która z
nich jest prawdopodobnie bardziej dokładna i prawdziwa; jedyne, co można powiedzieć z całą
pewnością, to to, że artykuł prasowy będzie prawdopodobnie bardziej wyważony, chociaż może
zawierać uprzedzenia, które nie są oczywiste.
Gniazda do pisania
Produkcja branży PR jest mierzona prawie wyłącznie słowami; nie tylko słowa relacji w prasie, ale także
w tekście używanym do zabezpieczenia tego przekazu (np. komunikaty prasowe i pakiety prasowe), a
nawet w sprawozdaniach, propozycjach i dokumentach informacyjnych towarzyszących procesowi. W
rzeczywistości nie jest niczym niezwykłym, że te ostatnie stanowią większość pracy agencji i zespołów
wewnętrznych, przy stosunkowo niewielkim wysiłku poświęconym materiałom prasowym. Co więcej,
liczba wyszkolonych pisarzy w branży PR nie jest zbyt duża, więc umiejętności pisania są na wagę złota.
W rezultacie PR oferuje wspaniałe możliwości pisarzom z silnym wyczuciem wiadomości. Zwłaszcza byli
dziennikarze są zwykle cenieni zarówno przez agencje, jak i wewnętrzne zespoły. Trzeba jednak
powiedzieć, że branża nie faworyzuje wszystkich temperamentów. Nierzadko zdarza się, że niektóre
materiały prasowe przechodzą miesiące ponownego pisania, często ze szkodą dla gotowego produktu,
a osoby zajmujące się pisaniem mogą potrzebować zachować spokój w obliczu pedantycznych,
fałszywych i gramatycznie nieudolne poprawki. Opłaty, które pobierasz za pisanie PR mogą z łatwością
być o jedną trzecią wyższe niż równoważna praca w prasie. Jednak cytując, należy pamiętać, że dużo
pracy PR pochłania czas jak nic innego. Możesz łatwo zgodzić się co do tego, co uważasz za
astronomiczną liczbę za dość prostą pracę i skończyć czując się niedopłacane, gdy praca ciągnie się
przez kilka dni lub tygodni. Aby to obejść, podaj stawkę dzienną lub określ punkt odcięcia, po którym
dalsza praca będzie wymagała dodatkowych opłat.
2. Jak działa PR
Międzynarodowy Komitet Stowarzyszeń Konsultantów ds. Public Relations opisuje public relations jako
„zarządzany proces komunikacji między jedną grupą a drugą”. Jednak celem większości programów PR
jest zwykle po prostu poprawa wizerunku firmy lub osoby (klienta) w mediach. Ta poprawa może
dotyczyć liczby wzmianek lub sposobu, w jaki wspomniany jest klient. Jeśli na przykład klient otrzymuje
dużo złej prasy, głównym zadaniem PR może być na jakiś czas zamknięcie wszystkich relacji. W
większości przypadków jednak celem (i podstawą pomiaru kampanii) jest wzrost liczby pozytywnych
wzmianek o kliencie jakie dostają się do prasy. Zwykle obejmuje to proces wzdłuż następującego
wiersza.
◆ Klient zatrudnia lub zatrudnia praktyka PR lub zespół praktyków. Duże firmy mają zwykle własny
zespół PR, podczas gdy mniejsze firmy i osoby prywatne mogą zatrudniać agencję lub niezależnego
specjalistę. Nierzadko zdarza się również, że zespoły wewnętrzne korzystają z usług agencji PR, aby
poradzić sobie ze szczytem pracy lub, co częściej, by podjąć konkretne projekty.
◆ Klient informuje praktyka PR lub zespół o swoich celach. Poza zwykłym zdobywaniem większej liczby
wzmianek w prasie, mogą na przykład chcieć promować określony produkt lub zwiększyć sprzedaż w
określonym obszarze.
◆ Praktyk lub zespół PR proponuje środki, które mogą spełnić cele klienta poprzez poprawę sposobu
przedstawiania ich w mediach. Istnieje szeroki wachlarz potencjalnych sposobów zdobycia informacji

w mediach, na przykład od sponsorowania wydarzenia z nagrodami branżowymi po zabieranie
dziennikarzy na lunch, aby porozmawiać z nimi o stanie rynku widżetów (lub czymkolwiek).
◆ Środki, które zostaną uznane za najbardziej odpowiednie do celów i budżetu klienta, staną się
podstawą jednej lub kilku kampanii PR.
◆ Praktyk lub zespół PR przystępuje następnie do przygotowania materiałów, które zostaną
wykorzystane jako tło dla relacji. Mogą to być komunikaty prasowe, pakiety informacyjne i tak dalej.
◆ Po zatwierdzeniu materiałów są one przekazywane prasie, zwykle wraz z zaproszeniami na spotkania
osobiste lub telefoniczne.
◆ Uzyskane pokrycie jest gromadzone i mierzone pod względem ilości i jakości. Większość programów
PR mierzy, ile razy pojawia się konkretny produkt na wynos lub „kluczowy komunikat” (np. „Firma X
jest wiodącą firmą zajmującą się gadżetami w kraju”).
3. Dawanie dziennikarzom podstaw historii
Powszechnym błędnym przekonaniem wielu przedstawicieli branży public relations i nie tylko jest to,
że PR dostarcza prasie historie.
To jest bzdura. PR zapewnia prasie podstawę do opowiadań. Podstawą może być na przykład
ogłoszenie informacyjne, briefing lub wprowadzenie nowego produktu. (Jeśli chodzi o to, że produkt
lub firma nie sprosta oczekiwaniom związanym z PR może również stanowić podstawę historii). Faktem
jest jednak, że żaden szanujący się redaktor nie będzie cenił arkusza informacji, które on sam lub wie
na pewno, że została wysłana do dziesiątek, a nawet setek konkurencyjnych publikacji. W najlepszym
przypadku komunikat prasowy może być dla reportera bodźcem do odkrycia czegoś bardziej
ekskluzywnego. Ma to istotne implikacje dla sposobu przygotowywania komunikatów prasowych i
innych materiałów prasowych. Jeden z szefów agencji, były mój szef, najlepiej podsumował to
podejście, mówiąc, że sztuka PR polega na próbach oszukania dziennikarzy, by uwierzyli, że natknęli
się na jakąś historię. Mając to na uwadze, przejdźmy do tego, co się z tym wiąże.
4. Pisanie cholernie dobrego komunikatu prasowego
◆ Po pierwsze, jakie jest streszczenie tej historii? A co ważniejsze, czy jest to interesujące? Zdobądź
niektóre z magazynów lub gazet, w których klient chce uzyskać relację, i zobacz, czy możesz sobie
wyobrazić, że ta historia ma w nich miejsce.
◆ Jeśli masz szczęście, może się okazać, że jest gotowa pozycja na wiadomości, które reklamuje Twój
klient. Na przykład wiele magazynów branżowych ma kolumny z terminami spotkań, w których można
umieszczać historie o najnowszych wyczynach korporacyjnych w biznesie klienta.
◆ Jeśli tak jest, napisz swoje ogłoszenie w stylu bardzo podobnym do pola, w które ma trafić. Użyj
podobnej liczby słów, aby praca redaktora była jak najprostsza. Uwzględnij jednak jak najwięcej
dodatkowych informacji w sekcji „Uwagi dla redaktorów” (patrz poniżej).
◆ Jeśli masz więcej szczęścia, ogłoszenie Twojego klienta może być na tyle ważne, że samo w sobie
można uznać za prawdziwą wiadomość. Klient mógł na przykład odkryć sekret syntezy jądrowej lub
wymyślić sposób na powstrzymanie spadania tostów stroną posmarowaną masłem do dołu. W takim
przypadku Twoje wprowadzenie powinno opowiadać historię w możliwie najprostszy i zwięzły sposób.
Ale rzadko tak jest.
◆ Najczęściej komunikaty prasowe mają postać: „Firma X ma przyjemność ogłosić nową linię
widżetów”. Ogłoszenia takie druzgocąca nieistotność zazwyczaj trafia do kosza na śmieci, nie mówiąc

już o pierwszej stronie. Zanim usiądziesz i napiszesz proste wydanie na temat czegoś podobnego,
rozważ następujące kwestie. Firmy muszą wprowadzać nowe produkty, aby utrzymać się na rynku.
Mają zdobywać kontrakty. Oczekuje się, że będą tworzyć partnerstwa. W rzeczywistości większość
tego, co klient może twierdzić, że jest „wiadomością”, dotyczy rzeczy, które firma i tak powinna robić.
Dlaczego więc miałoby to być zdalnie interesujące dla redaktora?
◆ Jeśli Twoje ogłoszenie jest jednym z 99,9% ogłoszeń należących do tej kategorii, musisz poszukać
sposobów, aby wynieść je poza zwykłe. Może tu pomóc myślenie lateralne. Czy istnieje dość niezwykłe
podejście do tego, co robi twój klient? Czy jest to branża czy rynek pierwszy, czy ostatni, największy
czy najmniejszy? Czy ogłoszenie będzie miało szersze reperkusje? Jednym z powodów, dla których
użyłem dorsza jako przykładu w poprzednim rozdziale, jest to, że kiedyś musiałem poruszyć historię o
rybach w pewnej pracy, którą wykonałem dla WWF, globalnej sieci środowiska. W rzeczywistości
historia dotyczyła nowej kampanii mającej na celu podniesienie świadomości na temat spadających
cen akcji, co samo w sobie nie było wielką nowością (ponieważ kampanie są tym, co powinny robić
organizacje takie jak WWF). Dlatego, aby uczynić go bardziej istotnym dla opinii publicznej,
zaproponowałem ogłoszenie umieszczenia chipsów z dorsza „n”, jednej z narodowych potraw Wielkiej
Brytanii, na liście gatunków zagrożonych. Oczywiście wymagało to pewnej poetyckiej licencji, ponieważ
pozycja menu nie mogła technicznie zostać uznana za gatunek zagrożony, ale WWF zgodził się z
zarozumiałością, a wynikowe wydanie było na tyle interesujące dla redaktorów, że uczynił tę historię
punktem programu w dniu jej publikacji .
Styl i treść
◆ Gdy już ustalisz swój punkt widzenia, jeśli okaże się on dobry, możesz ulec pokusie, by użyć w
nagłówku i we wstępie wszelkiego rodzaju kalamburów w stylu Sun. Nie. Pamiętaj, twój komunikat
prasowy nie jest historią; jest tłem opowieści. Całą sprytną grę słów pozostaw dziennikarzom. Jedyną
rzeczą, której nienawidzą gorzej niż PR, jest PR mądry. Po prostu opowiedz swoją historię za pomocą
wstępu składającego się z 25 lub mniej słów, używając słów nie większych niż trzy sylaby. To wymaga
dużo więcej umiejętności niż pisanie dowolnej liczby kalamburów.
◆ Unikaj także używania zwrotów, takich jak „pomyślany” lub „gotowy do”, w celach czysto
stylistycznych. Podczas gdy prasa może informować o spekulacjach i plotkach, celem komunikatu
prasowego jest przekazanie faktów.
◆ Następnie utwórz kopię zapasową swojego wstępu, podając jak najwięcej informacji, które mogą
być istotne. Uwzględnij fakty, liczby, kwoty, daty, lokalizacje i odniesienia. Ponownie trzymaj się
prostych słów i krótkich zdań. Jeden punkt za zdanie lub akapit, w kolejności malejącej.
◆ Upewnij się, że najistotniejsze punkty są łatwe do odczytania i można je znaleźć po prostu skanując
kopię. Używaj punktorów lub list numerowanych, jeśli pomogą one w zrozumieniu.
Numery stron i cytaty
◆ Jeśli komunikat prasowy ma więcej niż jedną stronę, wskaż, że istnieje druga strona z dopiskiem „cd.
. . ”Dla„ ciąg dalszy ”,„ m / f ”dla„ więcej obserwowanych ”lub„ 1/2 ”dla jednej z dwóch stron. Niektóre
komunikaty prasowe nadal są wysyłane faksem do redaktorów, którzy będą musieli wiedzieć, czy jedna
ze stron została zgubiona.
◆ Jeśli komunikat prasowy ma więcej niż dwie strony, sprawdź ponownie, czy nie zawiera zbyt wielu
informacji. Większość zapracowanych redaktorów i tak nie przekroczy pierwszej strony. Jeśli to
konieczne, wyjmij trochę mniej interesujących rzeczy z głównej części wydania i umieść je jako tło w
punktach na ostatnim arkuszu.

◆ Wszystkie komunikaty prasowe powinny zawierać cytat wymienionego (i utytułowanego) rzecznika
prasowego, ale pozostawić go do końca komunikatu prasowego. Dziewięć razy na dziesięć dziennikarz
próbuje porozmawiać z kimś bezpośrednio, aby uzyskać oryginalny cytat, więc celem cytatu w
komunikacie prasowym jest po prostu zapewnienie kopii zapasowej.
◆ Upewnij się jednak, że cytat jest przynajmniej w pewnym stopniu podobny do mówionego
angielskiego. Wiele cytatów z komunikatów prasowych jest pełnych marketingowych lub technobełkotów i nie można ich nawet użyć jako kopii zapasowej.
Koniec
◆ Na końcu artykułu napisz „Koniec” i wyśrodkuj go na stronie, tak aby było oczywiste. Jeśli tego nie
zrobisz, może skończyć jakiś biedny asystent redakcji na polowaniu wokół faksu w poszukiwaniu
kolejnej kartki papieru (i nie będą ci za to wdzięczni).
◆ Następnie podaj imiona i nazwiska, numery telefonów i adresy e-mail co najmniej dwóch osób, z
którymi można się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji. (Adresy e-mail są opcjonalne; numery
telefonów nie).
◆ Jest dobry argument za umieszczeniem tych danych kontaktowych również na pierwszej stronie,
jeśli pozwala na to miejsce i układ.
◆ Mogą istnieć informacje, które nie mają związku z Twoją historią, ale które muszą zostać
uwzględnione ze względów prawnych lub aby dostosować się do stylu domu; wiele firm nalega na
krótki akapit, zwany „szablonem”, który opisuje ich działalność i jest niezmieniony w kolejnych
komunikatach prasowych. Informacje te należy zamieścić w punktach pod nagłówkiem „Uwagi dla
redaktorów” na końcu głównego wydania. W tej sekcji możesz zamieścić dowolną ilość informacji
ogólnych; często przydaje się, gdy dziennikarz potrzebuje wyjaśnienia jakiejś historii.
Jeśli dana historia jest objęta embargiem na konkretną datę, pamiętaj, aby zaznaczyć to wyraźnie, wraz
z datą i godziną nałożenia embarga, na górze pierwszej strony komunikatu prasowego
5. Kluczowe wiadomości
Jedną z najważniejszych części procesu pisania komunikatu prasowego jest upewnienie się, że
określone kluczowe komunikaty są zawarte w tekście. Kluczowe przesłania to stwierdzenia, które, jak
się ma nadzieję, w końcu pojawią się w prasie i pomogą poprawić sposób postrzegania klienta przez
opinię publiczną. Kluczowe komunikaty odgrywają również fundamentalną rolę w ocenie wielu
kampanii PR. Niestety dla copywriterów wiele kluczowych przekazów jest wymyślanych przez komitety
marketingowe i są one co najmniej nieporęczne. Przekazywanie kluczowych wiadomości w skądinąd
ściśle napisanych oświadczeniach prasowych może być zadaniem samym w sobie; włączenie ich w
sposób, który zapewni wykorzystanie ich przez dziennikarzy, może być czasami prawie niemożliwe.
Jeśli możesz samodzielnie wymyślić kluczowe komunikaty, upewnij się, że odzwierciedlają one markę
i są proste, bezpośrednie i elastyczne. Dlatego kluczowe przesłanie dla Bert’s Widgets, które brzmi
„wiodący producent widgetów na północnym zachodzie”, jest lepsze niż na przykład „dostawcy
doskonałych rozwiązań w zakresie widgetów na całym świecie” - bez względu na to, co myśli menedżer
ds. Marketingu. Jeśli musisz zadowolić się istniejącymi kluczowymi przesłaniami i trudno ci je
dopasować do informacji prasowej, zawsze możesz umieścić je w wycenie klienta. A jeśli się nie
przyzwyczai, możesz po prostu za to winić fakt, że dziewięciu na dziesięciu dziennikarzy woli uzyskać
wycenę bezpośrednio od rzecznika, więc to od rzeczników zależy, czy przekazanie informacji do nich
dotrze.

6. Kiedy nie pisać komunikatów prasowych
Pamiętaj, że informacja prasowa to tylko punkt wyjścia dla historii, a dla większości redaktorów jest to
dość kiepski punkt wyjścia, ponieważ wiedzą, że został wysłany do wszystkich ich konkurentów.
Dlatego ma się rozumieć, że mogą istnieć inne sposoby tworzenia historii - a niektóre z nich mogą być
równie skuteczne, jeśli nie bardziej. Jednym z najlepszych sposobów na zwrócenie uwagi dziennikarza
jest ostrzeżenie go bez komunikatu prasowego. To sugeruje ekskluzywny trop, coś gwarantowane
przez przyciągnięcie uwagi każdego reportera. Oznacza to również, że „wiadomości” nie pojawiały się
w jakimś dziale komunikacji korporacyjnej od tygodni, więc być może warto je usłyszeć. Jednak nawet
w przypadku spontanicznych wskazówek warto przygotować jakiś materiał pisemny, czy to w postaci
arkusza punktorów, czy też starannie spreparowanego e-maila. Z punktu widzenia copywritera zaletą
korzystania z tej metody jest to, że może pomóc Ci uniknąć sytuacji, w których Twoim zdaniem
informacja prasowa będzie wymagała dużo pracy z niewielką nagrodą, zarówno dla Ciebie, jak i dla
klienta. Ponieważ są one postrzegane jako oficjalne dokumenty, komunikaty prasowe często muszą
przejść przez niezwykle skomplikowane procedury zatwierdzania, a po ich opublikowaniu mogą czaić
się w aktach na zawsze, co może mieć potencjalnie szkodliwe konsekwencje. Z drugiej strony e-mail
informacyjny lub informacyjny można bardzo łatwo przygotować i może nawet zwiększyć szanse na
pokrycie w długim biegu.
7. Inne rodzaje materiałów prasowych
Chociaż komunikaty prasowe są podstawą działań public relations, istnieje szereg innych rodzajów
materiałów. Najpopularniejsze z nich to:
Pakiety prasowe
Termin pakiet prasowy odnosi się do zbioru informacji rozdawanych podczas wydarzeń i briefingów.
Zwykle składa się z firmowego folderu, który może zawierać kopię lub nie, a także informację prasową
i zdjęcia. Mogą być również inne składniki, takie jak broszura firmy, tło produktu, płyty CD-ROM i tak
dalej. Jeśli zdecydujesz się na pakiet prasowy, pierwszą rzeczą do ustalenia, jakie elementy zostaną w
nim umieszczone i jakie będą indywidualne wymagania dotyczące kopii dla każdego z nich.
Tła
Nazywane również arkuszami informacyjnymi, są to zwykle jednostronicowe dokumenty z
informacjami wymienionymi w punktach. W przypadku firm tło może obejmować liczbę pracowników,
roczny obrót, kamienie milowe i tak dalej. Materiały uzupełniające można łatwo połączyć z niektórymi
badaniami źródłowymi przy użyciu, na przykład, Internetu i / lub literatury korporacyjnej, takiej jak
roczne sprawozdanie.
Funkcje dodatkowe
Funkcje dodatkowe zwykle przybierają formę opinii przypisywanych starszemu klientowi i napisanych
przez kierownika ds. PR lub copywritera. Długość, tematyka i ton będą w dużej mierze ustalane przez
redaktora publikacji przyjmującego utwór, ale generalnie należy unikać przesadnie komercyjnych
przekazów. Zamiast tego skoncentruj się na zbadaniu odpowiedniej tematyki za pomocą wywiadu z
kompetentną osobą w organizacji klienta.
Studium przypadku
Studia przypadków mają na celu pokazanie określonej usługi, produktu lub aplikacji w działaniu i są
wykorzystywane na wiele sposobów. Często stanowią użyteczne tło dla historii, czasami służą do
zilustrowania artykułu, a czasami same stanowią podstawę opowieści. Dokładny format studiów

przypadku różni się w zależności od projektu, ale są one zwykle dłuższe niż komunikaty prasowe (od
500 do 1000 słów zamiast od 250 do 500 w przypadku komunikatu prasowego). Mają również
tendencję do podążania za innym wątkiem narracyjnym: być może podsumowanie lub wprowadzenie,
po którym następuje przegląd rynku, oświadczenie o wyzwaniu, przed którym stoi dana firma, sekcja
o tym, jak pokonano wyzwanie, i wniosek, prawdopodobnie kończący się na samodzielna wycena. Jeśli
przygotowujesz się do tego rodzaju pracy, często warto poprosić klienta o przykłady tego, czego
oczekuje, abyś wiedział, jak to napisać. Studia przypadków potrzebują mieć numery stron i dane
kontaktowe, tak jak w informacjach prasowych.
Podpisy do zdjęć
Jak wskazuje nazwa, celem podpisu zdjęcia jest dostarczenie dodatkowych informacji związanych z
fotografią. Ponieważ jednak niektóre historie są przedstawiane na biurkach z obrazami na podstawie
samych obrazów, jednak w PR podpisy do zdjęć muszą być znacznie obszerniejsze niż te używane w
prasie. W efekcie powinny być napisane jako mini komunikaty prasowe, nie dłuższe niż arkusz, ale z
taką samą uwagą na nagłówki, wstępy, kontakty i tak dalej.
Uwagi dotyczące planowania z wyprzedzeniem
Powiadomienie o planowaniu z wyprzedzeniem jest powszechnie używane, aby upewnić się, że
wydarzenie zostanie zapisane w dziennikach mediów. Dokładne style są różne, ale aby było skuteczne,
zawiadomienie o planowaniu z wyprzedzeniem powinno być traktowane jako takie i oczywiście musi
zawierać szczegóły, takie jak to, co się dzieje, kiedy i gdzie. Podaj charakter wydarzenia - konferencja
prasowa, telekonferencja lub inne - aby redaktor mógł przydzielić odpowiednią osobę do jego realizacji
i jak zawsze pamiętaj o podaniu danych kontaktowych przedstawicieli PR.
Możliwość rozmowy kwalifikacyjnej
Ogłoszenia o możliwości przeprowadzenia wywiadu są skierowane głównie do producentów
programów radiowych i stanowią w rzeczywistości specjalną formę powiadomienia o planowaniu z
wyprzedzeniem. Jednostronicowe ogłoszenie powinno określać, kto jest dostępny na rozmowę
kwalifikacyjną, dlaczego warto z nim porozmawiać, kiedy będą mogli nadawać na antenie i czy będą
dostępni w studiu.
16. Pisanie do sprzedaży i promocji sprzedaży
1. Rodzaje kopii sprzedażowych
W tym rozdziale zebrałem razem całą gamę rodzajów copywritingu, które są mniej lub bardziej
bezpośrednio związane ze sprzedażą konsumentom lub przedsiębiorstwom (oprócz oczywiście
marketingu bezpośredniego, który jest omówiony w rozdziale 11). Na jednym końcu spektrum znajdują
się broszury i ulotki, materiał, który można uznać za klasyczną domenę copywritera marketingowego.
Z drugiej strony znajdują się dokumenty specjalistyczne, takie jak pakiety mediów, białe księgi,
materiały z punktów sprzedaży (PoS) i inne rodzaje zabezpieczeń sprzedaży. Podstawowe zasady
dobrego pisania (rozdział 8) mają zastosowanie do wszystkich tego typu projektów, podobnie jak w
przypadku innych dziedzin copywritingu. Kluczowym punktem każdej kopii sprzedażowej jest dotarcie
od razu do celu i przedstawienie korzyści, a nie funkcji, z góry. Oto krótkie omówienie niektórych
głównych rodzajów promocji sprzedaży pracę i kilka kwestii związanych z copywritingiem, które
rzucają.
2. Broszury

Z historycznego punktu widzenia, broszury w ostatnim czasie przegrywały ze stronami internetowymi
jako sposób na dotarcie do klientów, ale nadal stanowią główne potencjalne źródło pracy dla
profesjonalnych copywriterów. Celem większości broszur jest pomoc w procesie sprzedaży poprzez
dostarczanie informacji, chociaż tekst jest tylko jednym z elementów. Często większość wycinków z
broszur jest podprogowych, z wysokiej jakości wydrukami, drogimi fotografiami itd., A wszystko to
razem tworzy wizerunek profesjonalizmu, który klient w idealnym przypadku kupi. W związku z tym
projekt jest tak samo ważny jak słowa. Dla copywritera oznacza to zwykle, że projekty broszur będą
wymagały ścisłej współpracy z projektantem lub przynajmniej posiadania dobrego wyobrażenia o tym,
jak będzie wyglądał układ, i pisania, aby dopasować się do motywów i liczby słów podyktowanych przez
projekt. Przygotowując broszurę, dowiedz się, do kogo jest skierowana ta publikacja i jak będzie
używana. Jeśli to możliwe, porozmawiaj bezpośrednio z przedstawicielami handlowymi, aby
dowiedzieć się, czego potrzebują, aby pomóc im w pracy; mogłoby to być zwierzę zupełnie inne od
tego, które przewidywał, powiedzmy, dział marketingu. Jeśli możesz, możesz pójść o krok dalej i
porozmawiać z kilkoma klientami, aby poznać ich opinie na temat tego, co zadziała. W przypadku
dużych projektów tego rodzaju badania mogą już zostać uwzględnione w procesie produkcyjnym.
Sprawdź, o jakim mechanizmie reagowania należy wspomnieć. Czy klienci będą przekierowywani na
stronę internetową, bezpłatny numer telefonu lub coś podobnego? Na koniec przeszukaj wszelkie
informacje, takie jak cenniki, które mogą być wrażliwe na czas. Produkcja broszur jest notorycznie
kosztowna, a klient nie będzie zadowolony, jeśli jego inwestycja stanie się nieaktualna w ciągu kilku
tygodni publikacji. (Z tego samego powodu zachowaj szczególną ostrożność podczas sprawdzania
błędów w kopii. Z pewnością nie będziesz wdzięczny, jeśli w gotowym produkcie pojawią się błędy
gramatyczne lub ortograficzne).
Tworząc kopię, postaraj się, aby była jak najkrótsza. Niewielu klientów ma czas lub ochotę, aby
przedrzeć się przez masę tekstu.
3. Ulotki, ulotki i plakaty
Używane przede wszystkim do promocji wydarzeń, głównymi składnikami ulotek i plakatów jest prosty,
przyciągający wzrok nagłówek i oczywisty mechanizm reakcji. Pozostała część kopii powinna być
poświęcona szczegółom, takim jak data, godzina, lokalizacja, koszt biletów i tak dalej. Ponieważ ilość
związanego z tym copywritingu jest minimalna, nie warto próbować dużo pobierać za tego rodzaju
pracę. Pomaga również w pracy z projektantem. Ulotki wymagają większej ilości kopii, ale jest mało
prawdopodobne, aby były one wspierane przez duże budżety. Ich produkcja zwykle nie powoduje
żadnych szczególnych trudności; tak jak w przypadku każdej innej pracy, pamiętaj o uwzględnieniu
wszelkich pytań w swoim briefie, a następnie napisz prosto i zwięźle, mając na uwadze grupę docelową.
4. Materiały do punktów sprzedaży
Punkt sprzedaży (znany również w branży jako PoS) to ogólne określenie dla wszystkich plakatów,
naklejek, wycinanek, uchwytów i tak dalej, które znajdują się na stoiskach z produktami w sklepie. Jest
to obszar o kluczowym znaczeniu dla branży detalicznej, ponieważ skłonienie klientów do zakupu
nawet o jeden procent więcej danego produktu może przełożyć się na miliony funtów zysków. Główne
wymagania z punktu widzenia copywritingu to proste, przyciągające wzrok komunikaty oparte na
projektowaniu. Przestrzeń jest często na wagę złota w przypadku materiałów POS, a Twoja wiadomość
może wymagać zobaczenia z odległości kilku stóp, więc trzymaj się kilku słów i napisz je dużymi
literami. W swoim briefie dowiedz się, jak będzie wyglądał punkt sprzedaży, jak duży będzie i jak będzie
używany lub umieszczony w sklepie. Sprawdź również, czy musisz dołączyć specjalne fragmenty tekstu,
takie jak regulamin.
5. Na opakowaniu

Wymagania dotyczące kopii na opakowaniu są w dużej mierze podyktowane wytycznymi projektowymi
oraz oficjalnymi lub regulacyjnymi uwagami, pozostawiając bardzo mały margines na kreatywny wkład.
Na przykład etykieta na napoju bezalkoholowym musi zawierać nazwę produktu, cenę, składniki i
informacje o wartości odżywczej, a także logo recyklingu i utylizacji oraz inne elementy projektu. Nawet
jeśli jesteś zaangażowany na etapie koncepcji, praca nad opakowaniem produktu może być dość
frustrująca. Coś tak prostego jak nazwa może być trudne do określenia ze względu na liczbę
zarejestrowanych kandydatów i często konieczność przetestowania każdej opcji w drodze badań
konsumenckich. Jeśli zaoferowano Ci taką pracę, radzę zawsze wyceniać ją w oparciu o stawkę dzienną,
abyś był objęty ubezpieczeniem w przypadku przeciągania się projektu przez długi czas.
6. Pakiety nośników
Pakiety multimedialne są używane przez magazyny, gazety, stacje nadawcze i strony internetowe do
sprzedaży miejsca reklamodawcom. Ich kluczową funkcją jest dostarczanie informacji o odbiorcach i
cenach, tak aby media planiści i kupujący umieścili tytuł lub kanał w swoich harmonogramach
reklamowych. Wiele informacji, na przykład na temat podziału demograficznego odbiorców, najlepiej
przedstawić w formie graficznej. W pozostałych przypadkach ogranicz liczbę kopii do minimum;
czytelników pakietu medialnego bardziej interesują liczby niż słowa. Jednak podczas odprawy dobrze
jest dowiedzieć się, czy jest coś, co odróżnia publikację, kanał lub witrynę od konkurencji, i podkreśla
to w tekście. Co dziwne, jeśli pracujesz w PR, może się okazać, że „pakiety prasowe” są czasami
określane jako „pakiety multimedialne”. Oczywiście te dwie rzeczy są zupełnie inne, więc upewnij się,
że wiesz, o czym mówisz.
7. Studia przypadków
Stosowane głównie w prezentacjach biznesowych, studiach przypadków lub referencjach klientów w
promocji sprzedaży podlegają mniej więcej tym samym regułom, co w PR. Jednak biorąc pod uwagę
obawy odbiorców docelowych, zwykle bardziej adekwatne jest uwzględnienie informacji finansowych
- ile zaoszczędzono lub uzyskano dzięki korzystaniu z produktu i tak dalej.
8. Białe księgi
Biała księga, w kontekście zabezpieczeń sprzedaży, to quasi-akademicki esej dotyczący określonego
obszaru rozwoju przemysłowego. Są używane wyłącznie w kontekście biznesowym i zwykle do
promowania technologii, formatu lub platformy, a nie konkretnego produktu. Zwykle są dość długie do około 5000 słów - i mogą być bardzo techniczne. Oczekuje się, że będą one stosunkowo obiektywne,
obejmując wady i zalety różnych opcji w omawianym obszarze. W celu opracowania białej księgi mogą
być potrzebne obszerne badania; prawdopodobnie będziesz chciał mieć dostęp do badań, statystyk,
studiów przypadku i tak dalej, aby upewnić się, że potrafisz kompetentnie pisać na ten temat. Podziel
kopię na sekcje i dołącz wszelkie istotne diagramy, które możesz zdobyć.
9. Współpraca z sprzedawcami
Rozmowa ze sprzedawcami w dowolnej organizacji może być bardzo pouczającym procesem,
ponieważ w przeciwieństwie do marketerów lub pracowników innych funkcji, ci ludzie są w kontakcie
z klientami, dzięki którym firma utrzymuje się na powierzchni. Podsumowanie dowolnej promocji
sprzedaży lub projektu dodatkowego może dać ci prawdziwy wgląd w to, jak firma jest postrzegana
przez jej klientów, co może pomóc w innych projektach dla tego samego klienta, a nawet w projektach
z innymi klientami z podobnej branży. Jednocześnie jednak bezpośrednie kontaktowanie się ze
sprzedawcami lub zespołami może być frustrujące, ponieważ czasami mogą mieć znacznie mniej jasne
wyobrażenie o tym, co chcą powiedzieć. W obliczu presji ciągłego dążenia do celu, sprzedawcy, jak

podejrzewa się, kuszą się, aby spróbować dopasować produkty do dowolnego kształtu, jakiego klient
zdaje się chcieć, w wyniku czego nie zawsze mogą być w stanie ocenić, co to jest. przede wszystkim
przyciągnął klienta do produktu. Sprzedawcy i zespoły również są bardzo wymagający i mogą wymagać
pewnej ilości masowania ego i zarządzania oczekiwaniami. Jasno określ ramy czasowe, koszty,
ograniczenia produkcyjne i tak dalej. Na koniec powiedz szczerze, jak i ile Twoja praca może lub
przyniesie im korzyści - większość sprzedawców jest ostatecznie motywowana osobistymi korzyściami.
10. Praca z projektantami
Ponieważ tak duża część opisanego powyżej materiału ma ciężki element konstrukcyjny, warto w tym
miejscu powiedzieć kilka rzeczy o projektantach. Pierwszą rzeczą, jaką trzeba wiedzieć o
projektowaniu, jest to, że w porównaniu z copywritingiem nie jest on tani. Projektanci pobierają opłaty
godzinowe i często pracują według stawek od 700 do 1000 funtów dziennie. Co więcej, mają oni
faktycznie monopol na pracę, gdy dotrze ona do ich pracowni, ponieważ tylko oni mogą wprowadzać
zmiany w tekście, obrazach i układzie, gdy już znajdą się na stronie. W praktyce oznacza to, że w trosce
o klienta i jego budżet musisz upewnić się, że wszystkie zmiany w kopii zostały wprowadzone, zanim
przejdzie do projektowania. Być może będziesz musiał edukować swoich klientów w tym zakresie;
wielu naiwnie zakłada, że mogą kontynuować wprowadzanie zmian w celu skopiowania, gdy zaczną
pojawiać się układy stron, a następnie dostają paskudnego szoku, gdy nadejdzie rachunek za projekt.
Oczywiście martwienie się o budżety projektowe nie powinno być dla Ciebie głównym problemem,
chyba że zarządzasz całym projektem, ale unikanie nadmiernych rachunków za projekt może zapobiec
bólom głowy i pomóc zadbać o zadowolenie klienta - dobry sposób na zapewnienie powtarzalności
transakcji.
Jeśli Twoja praca regularnie obejmuje element projektu, warto nawiązać współpracę z agencją
projektową, aby móc zaoferować klientom „podwójną usługę”. I odwrotnie, agencje projektowe mogą
same w sobie być dobrym źródłem pracy, ponieważ często zajmują się dużymi zleceniami
wydawniczymi i rzadko mają własne zasoby copywritingowe
17. Pisanie dla innych mediów
1. Nieskończona różnorodność
W poprzednich rozdziałach starałem się omówić najpopularniejsze rodzaje prac, z którymi możesz się
spotkać jako copywriter. Każdy z tych obszarów z łatwością zasługiwałby na osobną książkę, a ja
starałem się przedstawić kilka krótkich notatek na temat niektórych kwestii, o których należy pamiętać,
przystępując do pracy, zamiast wyczerpującego przewodnika po każdej dyscyplinie. . Kiedy już się
ugruntujesz, prawdopodobnie okaże się, że większość twoich prac zalicza się do określonej kategorii
lub zestawu kategorii, i bez wątpienia będziesz chciał dowiedzieć się więcej, odwołując się do bardziej
specjalistycznych tekstów. W tym rozdziale omówię kilka innych potencjalnych zadań pisarskich, z
którymi możesz się spotkać. Niektóre z nich, takie jak pisanie przemówień i tworzenie dokumentów
technicznych, są ważnymi dziedzinami specjalistycznymi same w sobie i zwykle są przypisywane
pisarzom o sprawdzonych umiejętnościach, a nie głównym copywriterom. Inne, takie jak
przygotowywanie prezentacji slajdów, mają mniejsze znaczenie z punktu widzenia ich
prawdopodobnego potencjału dochodowego. Wymieniłem tę różnorodną grupę przedmiotów w
porządku alfabetycznym. Moje osobiste doświadczenie w wielu z tych dziedzin jest ograniczone, więc
to, co mam do zaoferowania, to raczej przemyślenia i pierwsze wrażenia niż sztywne zasady. Mam
jednak nadzieję, że poniższe informacje pomogą Ci przejść do briefu z dość dobrym pomysłem na to, o
co pytać i czego szukać. Od tego momentu powinieneś być w stanie zbudować bazę umiejętności na
podstawie własnej nauki. Starałem się, aby ta lista była jak najbardziej wyczerpująca, ale potencjalne
rodzaje zawodów, o które możesz zostać poproszony jako copywriter, prawie nie mają końca. Jeśli

kiedykolwiek zastanawiałeś się nad wskazówkami dotyczącymi konkretnego projektu, pamiętaj, że
stworzenie prostej, zwięzłej i wyraźnej kopii prawie zawsze będzie spełniało potrzeby klienta.
2. Napisy
The Pocket Oxford Dictionary opisuje notkę jako „wydawca (zwykle eulogistyczny) opis książki”. W
kategoriach copywritingu może jednak oznaczać niemal dowolne podsumowanie większej pracy, która
jest wykorzystywana w celach promocyjnych. Jego głównym celem jest sprzedaż większego dzieła
zainteresowanym odbiorcom, więc pierwszym zadaniem autora jest poszukiwanie wiadomości, które
będą dla niego atrakcyjne. Rodzaje rzeczy, które możesz rozważyć, obejmują:
◆ przegląd („Pierwsza prawdziwie kompleksowa praca tego rodzaju”)
◆ fragmenty pracy
◆ opinie zadowolonych klientów
◆ oświadczenia dotyczące przydatności lub wartości pracy („Kup to i patrz, jak Twoje zyski idą w górę”)
◆ lub połączenie powyższych.
Podczas redagowania kopii zwróć szczególną uwagę na długość tekstu i używaj słów budzących emocje,
które od razu przyciągną uwagę czytelnika. Unikaj żargonu i terminów technicznych; pamiętaj, że
czytelnik prawdopodobnie poświęci twoją notatkę co najwyżej kilka sekund, zanim zdecyduje, czy
przejść dalej. Podobnie jak w wielu formach pisma promocyjnego, notki często zawierają pewną ilość
licencji artystycznej. To, jak daleko zajdziesz tą trasą, zależy od Ciebie; moim zdaniem lepiej jest
skoncentrować się na sprzedawaniu dobrych stron słabej pracy, niż starać się, aby cała praca okazała
się czymś, czym nie jest.
Stawki za tego rodzaju prace zwykle nie są szczególnie hojne, ponieważ ilość kopii jest zwykle bardzo
mała. Jednak przejrzenie książki lub innego dokumentu w celu uzyskania informacji może zająć trochę
czasu, więc bądź realistyczny w kwestii opłat i nie podejmuj się projektów, chyba że okażą się one
opłacalne
3. Plany biznesowe
Biznesplan to krótki dokument, za pomocą którego firmy nakreślają swoje strategie wzrostu i rozwoju.
Są to przydatne dokumenty dla każdego zespołu zarządzającego i zwykle stanowią główną podstawę,
na której agencje zewnętrzne, takie jak banki i inwestorzy kapitału podwyższonego ryzyka, rozważą
finansowanie. Pisanie lub edycja biznesplanów może być kolejnym okazjonalnym źródłem pracy z
zakresu copywritingu, chociaż musisz mieć świadomość, że najważniejszym elementem każdego
biznesplanu nie są zawarte w nim słowa, ale liczby. Jeśli zamierzasz wykonywać tego rodzaju prace,
pomocne może być samodzielne napisanie biznesplanu, na przykład dla własnej firmy, i przedstawienie
go potencjalnym partnerom lub sponsorom. Jeśli nie masz takiego doświadczenia, radzę porozmawiać
z menedżerem banku lub kimś podobnym, aby dowiedzieć się, co mu się podoba, a czego nie lubią w
otrzymywanych biznesplanach. Ta podstawowa informacja zwrotna może być bardzo przydatna w
doradzaniu klientom rozpoczynającym działalność lub tym, którzy wcześniej nie napisali planu. Jeśli
firma jest gotowa zapłacić za pomoc zewnętrzną w przygotowaniu biznesplanu, prawie zawsze oznacza
to, że dokument zostanie wykorzystany do zabezpieczenia finansowania, czy to na nowe
uruchomienie, czy na rozszerzenie działalności. Oznacza to, że będą go widzieć wyłącznie osoby, które
mogą być w stanie przekazać duże ilości gotówki. Ci ludzie będą przede wszystkim szukać dowodu na
to, że oni również mogą zarobić na transakcji. Stąd znaczenie liczb. Inwestor zazwyczaj szuka
przyzwoitego zwrotu ze swoich pieniędzy po około trzech latach. W wielu przypadkach zwrot ten

nastąpi w drodze sprzedaży handlowej lub publicznego wprowadzenia na giełdę. Dlatego będą chcieli
zobaczyć namacalne dowody na to, że ich inwestycja pomoże firmie zyskać na wartości i że będzie ona
przede wszystkim bezpieczna. Chociaż liczby powinny być zawsze zestawiane lub przynajmniej
sprawdzane przez wykwalifikowanego specjalistę, takiego jak księgowy, copywriter może dodać
wartość w innym miejscu. Jeśli liczby się zsumują, potencjalny inwestor będzie następnie sprawdzał,
czy strategia biznesowa ma sens i jest wspierana przez kompetentny zespół zarządzający. Dobrze
napisany dokument może pomóc stworzyć wizerunek profesjonalizmu, który inwestor będzie czuł się
komfortowo. Jeśli pomagasz napisać plan od podstaw, musisz usiąść z zespołem zarządzającym i
szczegółowo zrozumieć ich działalność. Będziesz musiał określić, jakie możliwości ma przed sobą i jak
zespół zamierza je wykorzystać. Będziesz także musiał dowiedzieć się, jakie zagrożenia napotyka i jakie
kroki podjął lub podejmie, aby ich uniknąć. Mogą być potrzebne dodatkowe badania źródeł wtórnych
dotyczące ogólnie rynku oraz tego, jak firma jest postrzegana na rynku przez klientów. Na koniec
musisz zebrać szczegółowe biografie głównych członków zespołu zarządzającego. Pomocne może być
również przeprowadzenie analizy SWOT firmy, jeśli zespół zarządzający jeszcze tego nie zrobił. SWOT
oznacza mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia - cztery nagłówki, które można wykorzystać
do podsumowania pozycji rynkowej. Sam biznesplan musi zawierać następujące sekcje:
◆ Streszczenie wykonawcze nie dłuższe niż trzy strony (najlepiej jedna), które może pełnić rolę
samodzielnego dokumentu i sprzedaje firmę potencjalnym inwestorom, wraz z krótkim
podsumowaniem pozycji rynkowej firmy, perspektyw, planu rozwoju i zespół zarządzający.
◆ Opis pozycji rynkowej firmy i trendów, które ma nadzieję wykorzystać.
◆ Podsumowanie otoczenia konkurencyjnego firmy, wraz z jej planami radzenia sobie z konkurencją.
◆ Opis procesów biznesowych, z których korzysta firma, wraz z uwagami, w jaki sposób będą one
wykorzystywane lub modyfikowane w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej.
◆ Wszelkie inne czynniki, takie jak marketing lub promocja, istotne dla planów rozwoju firmy.
◆ Szczegóły dotyczące zespołu zarządzającego, w szczególności jego dotychczasowych osiągnięć w
prowadzeniu i rozwijaniu działalności.
◆ Szczegółowe prognozy dotyczące przychodów, przepływów pieniężnych oraz zysków i strat
obejmujące co najmniej trzy lata. Można je dołączyć jako załączniki. W sumie dokument nie powinien
mieć więcej niż około dziesięciu stron plus załączniki.

Dobry biznesplan może być wart miliony funtów dla firmy. Jeśli uważasz, że możesz do tego dodać
wartość, powinieneś czuć się uzasadniony w pobieraniu premii za pracę.

4. Podręczniki i dokumenty techniczne
Każdy, kto zmagał się z instrukcją obsługi wideo lub telewizora, wie, że przejrzystość i prostota to dwie
najważniejsze rzeczy, o których należy pamiętać podczas pisania instrukcji. Złożenie tego rodzaju
materiału wymaga również, co nie dziwi, szczegółowej wiedzy na temat opisywanej technologii lub
procesu. Możliwość samodzielnego przetestowania produktu jest niezwykle ważna; rób notatki
podczas korzystania z niego, nie tylko po to, abyś mógł opisać, co robić, ale także po to, abyś mógł
opisać, co zrobić, jeśli coś pójdzie nie tak. Prawdopodobnie będziesz musiał blisko współpracować z
grafikiem. Tam, gdzie to możliwe, polegaj na obrazach, a nie słowach, aby opisać procesy, ponieważ są

one wyraźniejsze i łatwiejsze do zrozumienia. Poza poradami zawartymi w rozdziale 8 na temat
wyraźnego pisania, rozszerzenie dokładny charakter każdej pracy związanej z pisaniem technicznym
może zależeć od rodzaju produktu. Jeśli to możliwe, radziłbym spróbować zdobyć wcześniejszą wersję
instrukcji lub podobny dokument od konkurenta i użyć go do wyszukania obszarów, które można by
poprawić.
5. Prezentacje
Prezentacje stały się integralną częścią wielu biznesów i procesów biznesowych i są wykorzystywane
w różnych sytuacjach, od briefingów dotyczących komunikacji wewnętrznej, przez prezentacje
sprzedażowe, po spotkania akcjonariuszy. Zdecydowana większość dzisiejszych prezentacji jest
tworzona za pomocą programu komputerowego o nazwie Microsoft PowerPoint, ale istnieje tendencja
do tworzenia bardziej wyrafinowanych pakietów audiowizualnych zawierających wideo i animacje w
intranecie lub na CD-ROM. Podstawowe prezentacje mogą składać się z niewiele więcej niż kilku
punktorów na niektórych slajdach ozdobionych klipartami i są zwykle produkowane we własnym
zakresie. Niemniej jednak od czasu do czasu pojawiają się możliwości copywriterów w tej dziedzinie.
Możesz zostać poproszony na przykład o utworzenie wersji PowerPoint niektórych prac wykonanych
w innym miejscu; lub edytuj istniejącą prezentację; lub nawet złożyć jeden razem jako samodzielny
projekt. Nie trzeba dodawać, że do tego rodzaju pracy będziesz potrzebować dostępu do programu
PowerPoint. W chwili pisania tego tekstu pakiet kosztuje około 300 funtów (więcej, jeśli potrzebujesz
go do Apple Mac), ale zwykle można go dołączyć do innego oprogramowania przy zakupie komputera.
Nie zdziwisz się, wiedząc, że podstawową umiejętnością pisania lub edytowania prezentacji jest dobre
wyobrażenie o tym, do kogo skierowana jest komunikacja i co będzie dla nich atrakcyjne. Na przykład
zbyt często prezentacje prezentacyjne mają następujący format: „oto kim jesteśmy”, „oto co robimy”,
„tak to robimy”, „co możemy dla ciebie zrobić”, „oto co może to oznaczać dla Twojej firmy ”. Osobiście
byłbym zdziwiony, gdyby to podejście kiedykolwiek zadziałało. Osoby, które muszą przesiadywać przy
tych prezentacjach, to zazwyczaj zajęci menedżerowie. Ich pierwszym zmartwieniem jest
prawdopodobnie „co z tego będę miał?”, A nie „Kim są ci faceci?”, Chociaż nie zdziwiłbym się, gdyby
to pytanie pojawiło się również po dziesięciu minutach tradycyjnej prezentacji. Zwykle radzę odwrócić
tradycyjną strukturę prezentacji tonu do góry nogami, aby brzmiało mniej więcej tak: „oto, co możemy
dla ciebie zrobić”, „oto jak to robimy”, „oto kim jesteśmy, żebyś wiedział, że możesz zaufać nas'.
Miejmy nadzieję, że powinno to od razu przyciągnąć uwagę publiczności.
Inne rodzaje prezentacji mogą wymagać nieco innych struktur, ale najważniejsze jest zawsze: ustal, co
jest najbardziej istotne dla publiczności i powiedz to z góry. Zostawcie jak i kogo na później.
Inne wskazówki
Oto lista innych rzeczy do zrobienia, które nie tylko poprawią wygląd i czytelność prezentacji, ale także
ułatwią prezentującemu jej wykonanie.
◆ Trzymaj się od trzech do sześciu punktów na slajd.
◆ Unikaj kolorów tła, które kolidują lub maskują tekst lub obrazy.
◆ Zachowaj spójny styl w całej prezentacji, stosując stałe rozmiary i czcionki dla nagłówków i treści.
◆ Uczyń wszystkie punkty mniej więcej tej samej długości - powiedzmy jedną lub dwie linie każdy.
◆ Unikaj nagłówków zawierających więcej niż jedną linię.

◆ Unikaj wypunktowań składających się z trzech lub więcej wierszy, chyba że występują one z ważnego
powodu, na przykład jako samodzielny cytat.
◆ Spróbuj przedstawić dane w postaci wykresów i diagramów, a nie tabel.
◆ Uważaj na bardzo skomplikowane diagramy, które są trudne do odczytania i zawierają niewiele
informacji.
◆ Inteligentnie używaj animacji, aby poprawić wpływ każdego punktu i trzymaj się wspólnego motywu
animacji w całej prezentacji.
6. Pisanie przemówień
Pisanie dobrych przemówień to sztuka, za którą ludzie zarabiają dużo pieniędzy, między innymi
dlatego, że wielkie przemówienie może poruszyć ludzi o wiele głębiej niż prawie jakakolwiek inna
forma komunikacji. (Spójrzmy prawdzie w oczy: politycy nie dochodzą do władzy, pisząc świetne
artykuły w gazetach). Jednak znaczna część tej władzy pochodzi raczej z przekazu niż z treści
przemówienia. Wielcy mówcy zdają sobie sprawę, że ich najlepszy materiał pochodzi z serca i, jeśli w
ogóle zatrudnią scenarzystę, zwykle będą nalegać na dopracowanie ostatecznej wersji projektu, aby
wstrzyknąć w niego coś ze swojej własnej osobowości. Jednak na niższym poziomie klienci często
zwracają się do pisarzy, aby pomogli im w przygotowaniu materiałów na wydarzenia, takie jak
konferencje, prezentacje i sesje networkingowe. Przygotowując się do tego rodzaju pracy, musisz
dowiedzieć się, jak szczegółowy musi być projekt. Niektórzy mówcy wolą ad-lib z tyłu zestawu
szczegółowych notatek lub wypunktowań. Inni potrzebują skryptu słowo po słowie. Sprawdź także,
jakich innych materiałów użyje prelegent, na wypadek gdybyś chciał się do nich odwołać w
przemówieniu. Jeśli możesz, przeprowadź rozmowę z mówcą na wybrany przez siebie temat, aby
ustalić jego tok myślenia i wybrać ulubione zwroty.
Obudź publiczność
Następnie musisz być świadomy tego, co składa się na dobrą mowę. Po pierwsze, podobnie jak w
przypadku wielu innych form pisania, musi przyciągać uwagę publiczności prostym, silnym przekazem
emocjonalnym już na początku. Dlatego wielu mówców zaczyna żartować. Nie starają się wyglądać
śmiesznie, ale wiedzą, że śmiech jest reakcją jelitową i jeśli potrafią podnieść chichot, zapewnili sobie
emocjonalną reakcję. Inne sposoby angażowania odbiorców mogą obejmować zadawanie aktualnego
pytania, kontrowersyjne stwierdzenie lub przywołanie dobrze znanego cytatu. Widziałem nawet
mówców proszących publiczność o wstanie i jakąś interakcję. To ostatnia rzecz, jakiej chce grupa
biernych słuchaczy, więc wymusza silną reakcję emocjonalną; publiczność może usiąść i pomyśleć: „O
co w tym wszystkim chodziło? Lepiej, żeby to było tego warte. . . ”, Ale przynajmniej teraz wszystkie są
uszami.
Nie pozwól im zasnąć
Po wstrząsie, który przyciąga ich uwagę, mówca musi go przytrzymać przez większą część
przemówienia. Tutaj kluczem jest odwzorowanie każdego kroku w argumentacji i sformułowanie go
jasnym, prostym językiem. Jako pisarz możesz mieć niewielką lub żadną kontrolę nad sposobem
wygłaszania mowy; trzymaj się krótkich, znajomych słów, aby każdy punkt był zrozumiały, nawet jeśli
mówca mamrocze coś przez uszkodzony mikrofon. I unikaj długich, technicznych terminów, które
mogą potknąć osobę na scenie. Pamiętaj też, że piszesz wypowiedziane słowa. Twoje przemówienie
musi być czytane jak scenariusz, z mostkami, bokami i odniesieniami. Podobnie jak scenariusz, musi
zawierać sporadyczne podpowiedzi i wstrząsy, aby upewnić się, że publiczność nie odpłynie. Zadawaj

pytania retoryczne. Podaj niezwykłe przykłady. Przede wszystkim mów do publiczności, a nie do nich.
Używaj wyrażeń takich jak „co byś zrobił?” I „wszyscy byliście w sytuacji, w której byliście. . . ”
Niech chcą więcej
W przeciwieństwie, powiedzmy, do pisania dla prasy, gdzie najmniej ważne informacje zostawiasz na
koniec, przemówienie jest wydarzeniem - i chcesz wyjść z hukiem, a nie z jękiem. Zakończenie jest
równie ważne jak początek. Najlepszym sposobem na osiągnięcie wielkiego finału jest szybkie
powtórzenie głównych punktów argumentacji (ale zrób to szybko - nie więcej niż kilka sekund), a
następnie dostarczenie The Big Message. To jest kluczowy punkt całego wystąpienia, podsumowany w
jednej linijce.
Stań się kontrowersyjny. Nie trzeba dodawać, że chcesz uzyskać emocjonalną reakcję od swoich
odbiorców. Wielka Wiadomość musi trafić ich w brzuch, a nie mózg. Nic nie jest zbyt mocne. Zamiast:
„Widzisz, nasza branża będzie musiała dostosować się do tych zmian lub stawić czoła konsekwencjom”,
a może: „Jeśli Twoja firma jest gotowa do przystosowania się, to do zobaczenia w przyszłym roku. Jeśli
nie, radzę zacząć szukać nowej pracy już teraz ”.
Inne uwagi
Przygotowując kopię, przećwicz ją na głos i odmierz czas, aby upewnić się, że ma odpowiednią długość.
Badania wykazały, że przeciętna publiczność ma czas uwagi wynoszący 1000 sekund - nieco ponad
kwadrans. Postaraj się, aby twoje wystąpienie nie przekraczało tego czasu i resztę prezentacji pozostaw
na pytania. Zwróć także uwagę na układ projektu. Umieść kopię w jednej kolumnie z boku strony, aby
była łatwiejsza do odczytania, i zaznacz kluczowe słowa i wyrażenia pogrubioną lub kursywą. Jeśli
prezentacja obejmuje slajdy lub inne rekwizyty, jasno pokaż, do których z nich odnoszą się
poszczególne akapity. Pisanie przemówień to rzadka umiejętność, która stawia pisarzowi duże
wymagania i jest ceniona na rynku. Po podjęciu się wielu projektów w tej dziedzinie będziesz w stanie
zorientować się, jakiego rodzaju opłat możesz żądać, ale w pierwszej kolejności sugerowałbym
zacytowanie dwa lub trzy razy tyle, ile normalnie prosiłbyś o normę pisanie pracy o podobnej wielkości.
7. Skrypty wideo
Rosnąca popularność wideo, dzięki dystrybucji szerokopasmowej, doprowadziła do rosnącego
zapotrzebowania na skrypty wśród klientów korporacyjnych. Zwykle klient może chcieć nakręcić krótki
film, który trafi do jego witryny internetowej, będzie rozpowszechniany wewnętrznie za
pośrednictwem intranetu lub będzie pokazywany podczas wydarzeń, takich jak konferencje
sprzedażowe. Rodzaje zadań związanych ze scenariuszem, do wykonania których można by się zwrócić,
mogą obejmować od lektora do prostych animowanych prezentacji po pełne skrypty do drogich
produkcji. Oto kilka wskazówek dotyczących wykonywania tego rodzaju prac:
◆ Uważaj na czas. Nie przekraczaj 100 słów na minutę. Większość filmów korporacyjnych trwa
najwyżej trzy lub cztery minuty (ponieważ wszystko, co dłuższe, kosztuje za dużo i powoduje, że
widzowie odpływają), więc patrzysz na około 400 słów. Wliczenie wszystkiego, co chcesz powiedzieć,
do liczby słów będzie dla ciebie dużym wyzwaniem. Dlatego dąż do cudu bezpośredniej, zwięzłej
komunikacji i wytnij wszystko, co brzmi niejasno technicznie lub głupio.
◆ W tym samym duchu upewnij się, że język, którego używasz, jest jak najbardziej prosty, bezpośredni
i potoczny. Pamiętaj, że Twoi odbiorcy nie mogą wrócić i przeczytać wiersza ponownie, jeśli nie
otrzymają go za pierwszym razem, więc upewnij się, że otrzymają go za pierwszym razem. Używaj
krótkich słów i codziennego języka. Pisz tak, jak chcesz. Włącz wiadomości telewizyjne lub radiowe i
posłuchaj, w jaki sposób czytelnicy wyjaśniają złożone tematy, a następnie spróbuj zrobić to samo.

◆ Pomyśl obrazami. Nawet jeśli wiesz, że budżet nie rozciąga się na egzotyczne lokalizacje lub efekty
specjalne, spróbuj pomyśleć o rekwizytach, tle i sposobach ożywienia filmu, aby nie skończył jako
gadająca głowa mówiąca do kamery. Podobnie, jeśli Twój film ma wyjaśniać coś bardzo złożonego, na
przykład regułę spalonego w piłce nożnej, sprawdź, czy można to zrobić wizualnie, zamiast wyjaśniać
to w narracji.
◆ Zachowaj standardowy format skryptu dla swojej kopii. Użyj dużej, czytelnej czcionki, takiej jak 12punktowy Courier. Podwójne odstępy tekstu. Podziel kopię na wiele akapitów.
◆ Przeczytaj ponownie swój tekst na głos, gdy skończysz pisać. Jest szansa, że znajdziesz całą masę
zwrotów, których właściwie nie da się wypowiedzieć. Rozbij je i przerób, aż będą brzmiały dobrze.
Uważaj również na brakujące słowa, słowa, które mogą być trudne do wymówienia i inne możliwe
pułapki dla mówcy lub narratora. Rozważ pisownię fonetyczną w przypadku skomplikowanych lub
nieznanych imion.
◆ Jak najbardziej, używaj wskazówek scenicznych, ale nie przesadzaj z nimi. Przekształcenie
scenariusza w film jest zadaniem kogoś innego - po prostu zadbaj o to, by słowa były prawidłowe.
Zobacz również moje uwagi dotyczące pisania przemówień (powyżej) i reklam telewizyjnych w
rozdziale 10, do których odnoszą się również powyższe uwagi.
8. Inne rodzaje pisania
Istnieje prawie nieograniczona liczba projektów, z którymi możesz zostać poproszona jako pisarz,
obejmujących tak różne branże, jak wydawnictwa książkowe i filmowe. Omawianie ich wszystkich
wykracza poza zakres tej książki. Ale można śmiało powiedzieć, że podstawy copywritingu, które
pomogą Ci założyć firmę, pomogą Ci również podjąć się prawie każdego kontraktu, który stanie Ci na
drodze.
18. Poza Copywriting
1. Gdzie dalej?
Jeśli chcesz rozszerzyć swój biznes, masz dwie możliwości: przyjrzeć się sposobom zwiększenia zakresu
i / lub wartości oferowanych usług lub poszerzyć swoją ofertę o partnerów lub pracowników. Oba
mogą być łatwiejsze, jeśli rozwijasz umiejętności w określonej branży.
2. Trzymanie się broni
Najłatwiejszą opcją, jeśli masz udany biznes copywritingowy, jest trzymanie się go. Możesz być
zadowolony ze swojego poziomu dochodów i stylu życia, jaki zapewnia Twoja praca. Jeśli obawiasz się
przyszłych perspektyw, pamiętaj, że Twój potencjał zarobkowy prawdopodobnie wzrośnie wraz z
Twoim doświadczeniem w poszczególnych dziedzinach. Gdy staniesz się bardziej biegły i skuteczny w
tworzeniu kopii, przekonasz się, że możesz dopasować więcej projektów do swojego harmonogramu,
zwiększając w ten sposób ogólny dochód. Dodatkowo Twoja sieć kontaktów będzie się z czasem
rozrastać, więc będziesz widzieć więcej poleceń. Na koniec warto zwrócić uwagę na to, że choć może
się to wydawać dziwne, bycie copywriterem na własny rachunek może być bezpieczniejsze niż
zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin w czasach recesji. Na przełomie tysiącleci wielu moich
znajomych pracujących w marketingu, mediach, nowych mediach i przemyśle kreatywnym zostało
zwolnionych w wyniku spowolnienia w reklamie i technologii. Mnie też trudniej było znaleźć pracę, ale
przynajmniej miałem wielu klientów, którzy zapewnili mi dochód, zamiast jednego płatnika.
3. Doradztwo

Wraz ze wzrostem Twojej wiedzy na temat branży i powiązanych z nią branż, może się okazać, że
możesz przejść od świadczenia usług copywritingu do doradztwa. Różnica między nimi polega na tym,
że doradztwo zwykle dotyczy elementów strategii, podczas gdy usługa dotyczy realizacji określonych
kampanii lub projektów. Kwestie strategiczne mogą obejmować na przykład opracowanie spójnych
wytycznych dotyczących komunikacji w całej firmie; formułowanie polityk i procesów rządzących
komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną; lub wprowadzenie nowych kanałów komunikacji, takich jak
strony internetowe lub czasopisma. Ponieważ te inicjatywy mogą mieć szeroki wpływ na działalność
klienta, konsultant jest zwykle postrzegany jako zapewniający większą wartość niż usługodawca, a
zatem może naliczyć więcej. Przejście na doradztwo wymaga pewnego stopnia zaufania do własnych
umiejętności oraz sporej ilości szczęścia w dostrzeganiu okazji na rynku. Niekoniecznie jest to również
gwarancja stabilnego dochodu, ponieważ zapotrzebowanie na usługi doradcze może podlegać dużym
wahaniom, a komunikacja jest dziedziną, która nie jest często uznawana za wartą pomocy z zewnątrz.
Na dłuższą metę może się okazać, że najlepiej jest świadczyć konsultacje wraz z normalnymi usługami
copywritingu i oferować je klientom, gdy nadarzy się okazja.
4. Marketing
Innym potencjalnym efektem ubocznym Twojej firmy copywriting jest możliwość oferowania szerszego
wsparcia marketingowego. Może to być szczególnie cenne dla firm rozpoczynających działalność, które
nie mają własnego zespołu lub osoby zajmującej się marketingiem. Jednak aby udzielić solidnej porady,
możesz potrzebować czegoś więcej niż tylko umiejętności copywritingu; doświadczenie w zarządzaniu
szerszymi kampaniami marketingowymi może być ważne, jeśli chcesz mieć pewność, że poradzisz sobie
z kwestiami logistycznymi, prawnymi i innymi. Przy odrobinie szczęścia możesz pracować nad
projektami, które dają Ci kontakt z tego rodzaju działalnością w trakcie Twojej kariery copywritingowej.
5. Marka i tożsamość korporacyjna
Mając doświadczenie w identyfikowaniu rynków docelowych i nauce, jak się z nimi komunikować,
możesz stwierdzić, że masz dobre kwalifikacje do pracy przy szerszych projektach związanych z
budowaniem marki i tożsamością korporacyjną. Większość firm słusznie przywiązuje dużą wagę do
swojej nazwy, logo firmy i wszelkich towarzyszących im linek lub deskryptorów. Udział w ćwiczeniach
związanych z budowaniem marki lub zmianą marki może być bardzo satysfakcjonujący, ale wymaga
żmudnych badań i dogłębnej wiedzy w obszarach takich jak prawa autorskie - to jeden z powodów, dla
których duże projekty tożsamości korporacyjnej są zwykle obsługiwane przez wyspecjalizowane
agencje, które są w stanie pobierać premię usługi. W dalszej perspektywie istnieją jednak możliwości
dla copywriterów w zakresie opracowywania materiałów korporacyjnych, które odzwierciedlają nowo
utworzony etos korporacyjny. Jeżeli poważnie interesuje Cię włamanie się w ten obszar, warto
nawiązać współpracę z zespołem grafików, aby móc zaoferować klientom pełną obsługę.
6. Utworzenie własnej agencji
Najbardziej oczywistą ścieżką, którą należy podążać, gdy Twoja firma odniesie sukces, jest rozszerzenie
jej w tradycyjny sposób, zatrudnianie pracowników lub partnerów, aby pochłonąć dodatkową pracę i
zwiększyć zyski. Jednak ekspansja czystego biznesu copywritingowego może być problematyczna, co
jest jednym z powodów, dla których duże agencje copywritingowe są dość rzadkie. Po pierwsze,
copywriterzy są wybierani na podstawie indywidualnych umiejętności, a Twoi klienci mogą nie docenić
tego, że przekazujesz ich pracę koledze lub podwładnemu. Marginesy związane z dostarczaniem kopii,
chociaż wystarczające dla osoby fizycznej lub małej firmy, mogą nie wystarczyć na obsługę
dodatkowego personelu. A budowanie marki jest łatwiejsze, jeśli jesteś rozpoznawalny i posiadasz
doświadczenie w jednej z branż, które używają kopii, takiej jak reklama, poczta bezpośrednia, internet,
dziennikarstwo lub public relations. Jeśli możesz pochwalić się specjalistyczną wiedzą w jednym z tych

obszarów i chcesz rozszerzyć swoją działalność, warto rozważyć utworzenie agencji reklamowej,
bezpośredniej, internetowej, prasowej lub public relations, która może świadczyć copywriting w
ramach szeregu usługi istotne dla branży.
7. Twórcze pisanie
Copywriting jako taki nie stanowi drogi do kreatywnego pisania. Jeśli jednak chcesz pisać powieści,
scenariusze filmowe i tym podobne, rozpoczęcie pracy jako copywriter może mieć wyraźne zalety. Na
początku będziesz już pracował ze słowami, więc będziesz musiał zmagać się z wieloma drobiazgami z
zawodu pisarza, od zarządzania własnym czasem po nauczenie się tego, co możesz, a czego nie możesz
odliczyć od podatku. Będziesz także przyzwyczajony do prezentowania swojej pracy pisemnej, co może
być bardzo pomocne przy przesyłaniu pierwszego rękopisu. Przyzwyczaisz się do szybkiego pisania i
dotrzymywania terminów. Co ważne, fakt, że jesteś już profesjonalnym pisarzem, może liczyć się na
twoją korzyść w kontaktach z redaktorami. Jedyną wadą pracy jako copywriter jest to, że możesz mieć
serdecznie dość klawiatury, zanim usiądziesz, by zagłuszyć swoje dzieło. Jeśli jednak nie produkujesz
bestsellerów, pamiętaj, że może minąć trochę czasu, zanim Twoje dochody z kreatywnego pisania
dorównają temu, co uzyskujesz z komercyjnego copywritingu. Nie rezygnuj z codziennej pracy!

