
Nagy Kampány Szövegírás Tréning
www.gazdagmami.hu/nagykampany

Ilyen egyszerű figyelemfelkeltő címsorokat írni:

kész formulák, amiket használhatsz
- hírlevélben,
- blogbejegyzéshez,
- Facebook posztokhoz,
- hirdetésekhez.

Íme:

1. "A nap, amikor végleg felhagytam az örökös halogatással"

Mi lenne hatásosabb szöveg, mint egy jó sztori, ráadásul olyan, amiben a 
szerző beismeri a saját személyes gyengeségét.
Aki hasonló problémával küzd, szívesen kattint rá majd.

Variációk: 
A nap, amikor végleg felhagytam a dohányzással.
A délután, ami után soha többé nem sürgettem a gyermekemet.
A mondat, ami után soha többé nem lustálkodtam el az edzéseimet.

A formula:

A ............., amikor végleg ............ a .................

2. „Ilyen könnyen meg tudsz tanulni omlós piskótát sütni! Nézd csak:”

Ez a mondat a jó öreg kíváncsiságra apellál :)

Variációk:
Ilyen könnyen be tudsz vásárolni a tanévkezdéshez! Nézd csak:
Ilyen egyszerűen meg tudsz szabadulni a reggeli huzavonától a gyerekekkel! 
Nézd csak:
Ilyen egyszerű is lehet a szótanulás! Nézd csak:

A formula:

Ilyen könnyen meg tudsz tanulni..........! Nézd csak:
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3. Adj 3 percet és segítek neked megérteni, miért hisztizik a 
gyereked!

Sokszor azért nem kattintunk cikkekre, mert hosszú lenne végigolvasni 
őket, kivéve, ha előre megmondják mennyi idő, mert akkor úgy 
gondolkodunk, ha csak ennyi idő, akkor miért ne? (holott statisztikák 
szerint, aki 1 percig olvas egy cikket, amire kattintott, az már egész jónak 
számít)

Variációk:
Adj 3 percet és elmondom, hogyan legyen több időd!
Adj 3 percet és megtanítalak a finom lasagne titkára!
Adj 3 percet és segítek, hogy holnaptól olyan stílusosnak érezd magad, mint 
egy francia nő!

A formula:

Adj 3 percet és ....................!

4. „Amit minden anyukának tudnia kell a tojásról”

Ilyenkor először megszólítod a célcsoportodat, utána pedig arról írsz, amiről 
szó lesz, de lehet kicsit csavarni is rajta (nézd meg a 3. variációt!)

Variációk:
Amit minden háziasszonynak tudnia kell a sóról.
Amit minden fogyni vágyónak tudnia kell a gyümölcsökről.
Amit minden pedagógusnak tudnia kéne a gyerekekről. (ez azért trükkös 
címsor, mert nem a célcsoportnak szól elsősorban, hanem a szülőknek, 
mégsem őket szólítod meg benne)

A formula:

Amit minden .......... tudnia kell a ........
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5. Itt van hogyan tudja tönkretenni a halogatás az életedet:

Ezzek felvezetheted egy-egy rossz szokás bemutatását vagy megosztani 
meglepő és szokatlan információkat. Hogyan csináld? - bejegyzésekhez is 
kiváló.

Variációk:
Itt van hogyan tudja tönkretenni a maximalizmus az életedet:
Itt van hogyan tud egyetlen táska megfelelni munkahelyre, kirándulásra és 
elegáns eseményekre is:
Itt van hogyan tud egy egyszerű szokás megszabadítani a stresszevéstől:

A formula:

Itt van hogyan ........ :

6. „Az időbeosztásod és az iskolakezdés”

Ha van egy hasznos témád, többen figyelnek rá, ha összekötöd valamivel, 
ami éppen aktuális. Ez lehet egy esemény (pl. Mi köze a párkapcsolatodnak 
az olimpiához?), egy ünnep (pl. 10 dolog, amivel békét teremthetsz a 
családodban karácsonykor), egy időszak (pl. Mit tehetsz meg a cégedért 
marketingesként az uborkaszezonban?)

A formula:

HASZNOS TANÁCS + AKTUALITÁS

Még több ilyen hasznos szövegírási tippre van szükséged? Tarts velünk itt: 
www.gazdagmami.hu/nagykampany
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