Як заробляти віддалено в Україні набираючи текст
У сучасному світі жоден товар не продасться,жоден бізнес не розпочне роботу без
тексту.Копірайтинг - це потужний інструмент у бізнесі та актуальна професія в 2020
році,але без належної підготовки дієвий текст не написати.
Назвіть текст,який переконав вас більше у покупці:
1. Купуйте найкращі крісла у нашому магазині
2. Наші крісла виготовляються за стандартами «GPD»,наповнюються латексом і є
повністю проти алергенними - це і робить їх кращими
Звичайно,що текст «2» є конкретнішим,у нього немає брехні та сприймається він
більш переконливо,у ньому відсутні беззмістовні звороти.
Курс копірайтингу Артура Пирогова - це не просто курс для початківців,які хочуть
опанувати нову професію,а можливість змінити своє життя.Під час курсу Ви навчитеся
створювати дієвий та сильний текст,знаходити своїх клієнтів,створювати власний
бренд та просувати його.Зацікавило? Читай далі!

Що таке копірайтинг і з чим його «їсти»
Під час курсу Ви дізнаєтесь все про копірайтинг,але для початку давайте
«розтлумачимо» цей термін.
Копірайтинг - це написання рекламних,інформаційних,комерційних текстів на різну
тематику.Копірайтинг - це віддалена діяльність.Копірайтинг - це бізнес .Таких
визначень можна підібрати багато і всі вони стосуватимуться - копірайтингу.
Копірайтери заробляють в середньому 2000$ в місяць.Кожен текст повинен бути:
унікальним,грамотним,читабельним,конкретним і нести користь для читача.

Писати потрібно не те,що хочеться,а те,що хочуть прочитати!

Тому відкиньте думки про те,що копірайтинг - це легкі гроші,без належної підготовки
та навчання тут не обійтися.

Про автора
Я,Артур Пирогов,займаюся копірайтингом вже 7 років.Завершив близько 200

проектів і в середньому отримую 2500$ в місяць,приділяючи роботі не більше 4 годин
в день.За час роботи віддалено,дізнався як правильно вести бізнес,опанував навички
ведення ділових бесід,відкрив для себе різні тематичні матеріали,які були мені
невідомі,наприклад: дізнався про методики вивчення іноземних мов,спортивне
харчування тощо.З кожним завданням завжди дізнаюся багато нового - це і є
перевага копірайтингу.

Вигоди курсу
Курс копірайтингу Артура Пирогова пропонує навчання,яке триватиме онлайн
впродовж 4-ох місяців.Щотижня студенти матимуть 3 уроки.Усі уроки та домашні
завдання будуть доступні в особистому кабінеті студента.Заняття відбуватимуться у
групі до 15 чоловік.Особливістю нашого навчання є:
Постійна практика у написанні текстів
Підбір клієнтів
Робота в групах
Створення власного бренду та його просування
Окрім копірайтингу наші учні вивчатимуть:контент маркетинг,PR-копірайтинг,UXкопірайтинг та психологію впливу.
Ми не просто вчимо як створити дієвий текст,а вчимо як просувати його та просувати
себе на ринку праці!

Як розпочати заробляти віддалено
22 січня 2020 року Артур Пирогов проведе безкоштовний майстер-клас «Як
заробляти віддалено в Україні,набираючи текст».
Він розповість більш детально про курс,коли стартуватиме перший набір,вартість
навчання та інші організаційні питання.
На майстер-класі Артур розповість,що таке копірайтинг,покаже методи впливу за
допомогою тексту,проведе перший вступний урок,на якому Ви зможете освоїти
базові навички створення тексту.
Для реєстрації перейдіть за цим посиланнями
www.pyrogov-copywriting.com
Чекаємо на Вас!

