Czy nie tracisz 83% potencjalnych klientów?
Przepytałam ponad 1 000 nabywców i 83 procent z nich chętniej kupiłoby
produkty lub usługi sprzedawane przy pomocy moich tekstów. Ponad jedna
trzecia moich respondentów zapłaciłaby więcej bez jakichkolwiek zmian w
produkcie lub usłudze. Pomyśl, ile możesz zyskać korzystając z usług kogoś
takiego, jak ja.
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się, które teksty zostaną lepiej przyjęte.

Obydwa teksty opisują elektroniczne urządzenia do odtwarzania muzyki.
Które z poniższych stwierdzeń pasują do tekstu A, a które do tekstu B?
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Obydwa teksty opisują cele wakacyjnych podróży.
Które z poniższych stwierdzeń pasują do tekstu C, a które do tekstu D?
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Istnieje wyraźny związek między jakością tekstów a atrakcyjnością produktu lub usługi.
Możesz dotrzeć do większej liczby potencjalnych klientów i łatwiej ich przekonać.
Możesz sprzedawać produkty i usługi po wyższych cenach.
Możesz szybciej osiągać stawiane sobie cele sprzedaży.
Wystarczy, że skorzystasz z usług wykwalifikowanego autora treści marketingowych, takiego jak ja.
W celu uzyskania darmowej wyceny lub przeprowadzenia krótkiej rozmowy na temat projektu można się
ze mną skontaktować pod adresem: marta@wantwords.co.uk lub nr tel.: 0044 (0)7814494257.

