
PRODUKTO / PASLAUGOS PASIŪLYMAS
SCENARIJUS VIDEO ĮRAŠUI

Šis scenarijus gali būti naudojamas daugybėje sričių.

Jeigu manote, kad kažkuri scenarijaus dalis Jums netinka, paprasčiausiai ją ištrinkite ir 
sukurkite savo pritaikytą video scenarijų.

Svarbu: video trukmė 1:00 - 3:00 min. (rekomenduotina)

SCENARIJUS:

1. Dėmesio pritraukimas - Pristatykite situaciją/problemą:

➡Ar Jums teko susidurti su tokia situacija, kai...?
➡Ar Jūs ieškote ... ?
➡Ar Jums teko patirti ką reiškia ..... (skausmas/problema)?
➡Ar Jūs pavargote nuo ... ?
➡Ar Jūs norite, kad šios ..... problemos kada nors liautųsi?
➡Reikia .... ?
➡Norite .... ?
➡Nusibodo .... ?

2.Empatija, emocijos. Aš toks kaip ir tu...arba parodykite, kas turėjo panašią 
problemą:

➡Kaip ir Jūs, man teko patirti .... problemą, kurią sukėlė ......
➡Aš bandžiau/pirkau daugybę tų išliaupsintų .... produktų, bet niekas neveikė....
➡Man teko dirbti su ..... įrankiais, medžiagomis, bet aš buvau pavargęs nuo 

nesibaigiančių ....
➡Aš ieškojau naujų ...., kad pagaliau galėčiau jais pasitikėti, jiems atliekant užduotį/

darbus ..., bet...
➡Aš nuolat sukdavau galvą kur rasti ....

3.Aš turiu sprendimą. Yra greitas ir lengvas būdas, pašalinti šias problemas:

➡Ir aš pagaliau radau sprendimą ...
➡Lengvas, pigus, greitas, prieinamas, patikimas ...
➡Jūs gausite/galėsite ..... (nauda, pasekmės)
➡Aš parodysiu Jums kaip aš/mano klientai/ tai išsprendėme ...

4.Pristatote sprendimą - Jūsų magiškąjį produktą/paslaugą:

➡Tai unikalus/pažangus/patvirtintas/išbandytas .... (naudokite įtaigių žodžių 
marketingui sąrašą)

5.Produkto ar paslaugos demonstracija:

➡Pasižiūrėkite kaip tai patogu ...
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➡Įsitikinkite kaip paprasta ir lengva dabar ....
➡Mes pasiekėme šių rezultatų ...
➡Statistiniai tyrimiai/nenuginčijami faktai ...

6.Įrodymas:

➡Klientų atsiliepimai ...
➡Nuotraukos ...
➡Video ...
➡Sertifikatai ...
➡Patvirtinimai pripažintų autoritetų ...

7.Pasiūlymas:

➡Taigi, jeigu jūs norite sulaukti tokių pat pokyčių/rezultatų/paslaugų ...
➡Apsilankykite mūsų svetainėje www.....
➡Paskambinkite telefonu ...

8.Garantija:

➡Besąlygiška pinigų grąžinimo garantija ...
➡Pinigų grąžinimo garantija su sąlygomis ...
➡Garantija visam gyvenimui ...

P.S. kuo mažiau sąlygų garantijoje, tuo daugiau pardavimų ;)

9.Paskubinimas veikti:

➡Pirkite šiandien ...
➡Ribotos trukmės pasiūlymas/Nemokamas bandymas ...
➡Trūkumas, deficitas ...
➡Nuolaida ...
➡Papildomos dovanos/priedai po pirkimo ...
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