Główne komunikaty reklamowe dla
Słownika błędów językowych
z serii ZnamPolski.pl
KOMUNIKATY GŁÓWNE
marka serii
(logotyp ze
sloganem)

[lub]

tytuł (produkt)

Słownik błędów językowych

USP / główne atuty

Pierwszy w XXI wieku!

Nowy i nowatorski do
ew. pominięcia.

Przystępny i praktyczny. Aktualny i normatywny. Nowy i nowatorski.

charakterystyka
funkcjonalna

Krótko, jasno i konkretnie! Wizualnie i symbolicznie. Bez trudnej
teorii i terminologii.

wskazanie targetu
i korzyści

Zwłaszcza dla aktywnych zawodowo i mocno zajętych, którzy chcą
unikać błędów, obaw i kompromitacji.
[lub]

Specjalnie dla tych, którym zależy na poprawnym mówieniu
i pisaniu, ale nie mają czasu ani głowy, by się w to zagłębiać.
info. praktyczna

Wersja drukowana i e-book (PDF).

podsumowanie
korzyści

Słownik, który na pewno się przyda!

wezwanie do akcji

ZAMÓW TERAZ!

TREŚCI DODATKOWE
ATUTY (zestaw)
Słownik błędów językowych to najbardziej praktyczna publikacja i pomoc poprawnościowa.
Decydują o tym takie jego atuty:
jest przyjazny i przystępny dla niepolonistów (dzięki rezygnacji z trudnej teorii i terminologii);
przedstawia konkretne i stanowcze oceny poprawności (na ile to możliwe i zasadne);
jest aktualny i normatywny;
ma innowacyjną formę redakcyjną (przejrzystą, wyrazistą, uporządkowaną, „wizualną”) – bardzo
ułatwiającą odbiór treści (zwłaszcza wzrokowcom);
jest popularny, ale zarazem naukowy i fachowy (zgodny z regułami sztuki leksykograficznej).
hasła są zwięzłe i oszczędne tekstowo (czyli krótko, jasno i na temat – bez gawędziarstwa,
zbędnych objaśnień i długich dygresji);
jest poręczny i wygodny w użyciu (dzięki optymalnym parametrom wydawniczych).

KORZYŚCI (zestaw)
Użytkując Słownik błędów językowych odniesiesz następujące korzyści:
[GŁÓWNE]

dowiesz się, że niektóre używane przez ciebie słowa i wyrażenia (lub sposoby ich użycia) to błędy;
dzięki temu wyeliminujesz wiele błędów szkodzących skutecznej komunikacji;
pozbędziesz się stresujących obaw i wątpliwości, które towarzyszą językowej aktywności;
ograniczysz ryzyko ośmieszenia się czy nawet kompromitacji z powodu językowej wpadki;
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[POBOCZNE]

unikniesz denerwujących docinków i pouczeń ze strony przemądrzałych polonistów amatorów;
nabierzesz większej pewności w swoich werbalnych kontaktach;
poprawisz swój wizerunek i autorytet u tych, z którymi się komunikujesz;
będziesz mógł rozstrzygać językowe spory i odpierać czyjeś zarzuty;
a czasem także… zrewanżować się natrętnym krytykom za ich pouczenia i kpiny.

RÓŻNE INNE
•

Bestsellerowy potencjał! / Potencjał na bestseller!

•

Pierwszy słownik polskich błędów językowych w XXI wieku!

•

Pierwszy tak opracowany polski słownik!

•

Pierwszy tak przystępny i przydatny słownik poprawnościowy.

•

Zwięźle, konkretnie, przydatnie!

•

Przystępny, przejrzysty i wygodny w użyciu.

•

Unikatowa oferta rynkowa – brak bezpośredniej konkurencji.

•

Najbardziej praktyczna pomoc w zakresie poprawnego mówienia i pisania!

•

Bardziej przydatny od słownika ortograficznego. / Dopełnienie słownika ortograficznego –
publikacji o największym nakładzie w Polsce.

•

Nowa i nowatorska seria bardzo praktycznych słowników językowych.

•

Poprawny język zwiększa szanse powodzenia w sprawach zawodowych i biznesowych oraz w
relacjach społecznych i prywatnych. Bardziej konkretnie korzyści z użycia Słownika błędów
językowych można podsumować po prostu tak: duży spadek liczby popełnianych przez Ciebie
błędów językowych małym wysiłkiem i kosztem. Tym w liczonym w minutach i złotówkach.

•

Korzyści dla odbiorców SBJ: poprawa „jakości” wypowiedzi, skuteczności przekazu i swobody
mówienia; większy komfort komunikacji językowej; mniej obaw o kompromitację i nerwów z
powodu czyichś pouczeń; pozytywny wpływ na wizerunek, a może nawet karierę.

•

Słownik błędów językowych może służyć jako doraźna „sprawdzarka”
systematyczny „kurs” w miniodcinkach: wystarczy 1 strona = 1 minuta dziennie!

•

Słownik błędów językowych może w dużym stopniu zastąpić
poprawnościowych słowników i poradników (też godnych polecenia!).

•

Adresatami Słownika błędów językowych są osoby, dla których język polski jest istotnym
narzędziem w pracy, biznesie lub działalności publicznej. Znaczna większość tych osób nie ma
jednak czasu, głowy ani ochoty, by zagłębiać się w teoretyczne wywody – potrzeba im po prostu
wskazania błędu i podania formy poprawnej (oraz ew. bardzo zwięzłego komentarza). Ten
słownik może się przydać osobom z każdej grupy zawodowej. Także studentom i uczniom.

błędów lub

kilkanaście

innych
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