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 PRZEWODNIK DLA NIE-PISARZY 
dotyczący pisania

 



Jest mi bardzo miło, że dołączyłeś do mojego newslettera i z jeszcze
jednego powodu - Poświęcasz teraz chwilę swojego dnia, aby
przeczytać ten dokument. Mocno to doceniam i dziękuję raz jeszcze za
zaufanie jakim mnie obdarzyłeś zostawiając mi swój adres e-mail! 

Postarałem się tego e-booka zrobić w krótkiej formie, aby dał Ci jak
najwięcej wartości. Starałem się też, żeby był czytelny.

Gdy pracuję, to lubię korzystać ze sprawdzonych rozwiązań, zamiast
wymyślać "koło na nowo" - dlatego od kilku lat zbieram różne
materiały, czytam je, wdrażam i testuję.

Dzisiaj udostępniam Tobie kompletne kompendium wiedzy o
nagłówkach (zebranych z zagranicznych artykułów i dokumentów,
które przetłumaczyłem do nauki wewnętrznej w mojej firmie). Nie
potrzebujesz nic więcej. 

Zapisz go sobie na komputerze lub wydrukuj, albo zrób jedno i drugie.
Jestem pewny, że ten przewodnik pomoże Ci nie raz, a przy okazji
zaoszczędzisz sporo minut.
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Cześć!

Życzę wszystkiego dobrego,
Marcin Smreczak.



Kto jeszcze chce świetnego motywu w WordPress?
Kto jeszcze życzy sobie lepiej płatnej pracy?
Kto  jeszcze chce więcej zabawy i mniej stresu na wakacjach?

Sekret udanego podcastingu
Sekret ochrony Twoich aktywów w sporach sądowych
Sekret uzyskania kredytu domowego

Widziałeś już zbyt wiele nagłówków "jak" lub nagłówków listowych i
chciałbyś popatrzeć na to z trochę innej strony?

Wyjdźmy poza te popularne formuły nagłówkowe, które widzisz w
kółko i dodaj temu, co przyciąga innych do Twych treści, trochę
świeżości.

 1. Kto jeszcze chce ____?

Rozpoczynanie nagłówka od "Kto jeszcze chce...", to klasyczna
strategia dowodu społecznego, która sugeruje istniejące już pragnienie
konsensusu. Nagłówek nadużywany na arenie marketingu
internetowego, nadal działa i sprawdza się świetnie w przypadku
innych tematów.

2. Sekret ____ 

Ten nagłówek jest używany dosyć często, ale to dlatego, że działa.
Dziel się poufną wiedzą i przełóż ją na korzyść dla czytelnika.
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PLIK: 10 niezawodnych wzorów na nagłówki, które zawsze działają!
Autor: Brian Clark - LINK.

https://copyblogger.com/10-sure-fire-headline-formulas-that-work/


Oto metoda, która pomaga właścicielom domów zaoszczędzić
setki na ubezpieczeniach
Oto metoda, która pomaga dzieciom nauczyć się czytać wcześniej
Oto metoda, która pomaga blogerom pisać lepsze tytuły postów

Mało znane sposoby na oszczędzanie na rachunkach za
ogrzewanie
Mało znane sposoby na włamanie się do Gmaila Google
Mało znane sposoby na szybkie i bezpieczne odchudzanie

Pozbądź się swoich bezproduktywnych nawyków pracy raz na
zawsze
Pozbądź się plam z dywanów raz na zawsze
Pozbądź się tej fryzury Mullet raz na zawsze

3. Oto metoda, która pomaga ___ w ____

Po prostu określ odbiorców docelowych i korzyści, jakie możesz im
zapewnić (i wypełnij puste pola)

4. Mało znane sposoby na ____

Bardziej intrygujący (i mniej powszechny) sposób na osiągnięcie tego
samego, co w nagłówku "Sekret...".

5. Pozbądź się [problem] raz na zawsze

Klasyczna formuła, która identyfikuje bolesny problem lub
niespełnione pragnienie, które czytelnik chce rozwiązać.
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Oto szybki sposób na pokonanie przeziębienia
Oto szybki sposób na nocnik dla dzieci
Oto szybki sposób na wykonanie kopii zapasowej dysku twardego

Teraz możesz rzucić pracę i zarobić jeszcze więcej pieniędzy
Teraz możesz poznać seksownych singli online bez wydawania ani
grosza
Teraz możesz mieć fajny komputer Mac i jednocześnie nadal
uruchamiać system Windows

Mów po hiszpańsku jak dyplomata
Impreza w stylu Paris Hilton
Blog w stylu najlepszych blogerów

6. Oto szybki sposób, aby [rozwiązać problem]

Ludzie uwielbiają szybko i łatwo rozwiązywać trudne problemy.

7. Teraz możesz mieć [coś pożądanego] [sprzyjająca okoliczność]

Jest to klasyczny nagłówek "mieć ciastko i zjeść ciastko (chcieć zrobić
dwie wykluczające się rzeczy)" - a komu się to nie podoba?

8. [Zrób coś] jak [przykład światowej klasy]

Gatorade wykorzystał to w kampanii "Be Like Mike (Bądź jak Mike)", z
udziałem Michaela Jordana na początku lat 90-tych. Kliknij tutaj i
zobacz tę reklamę.
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https://www.youtube.com/watch?v=b0AGiq9j_Ak


Zbuduj ciało, z którego będziesz mógł być dumny
Uśmiech, z którego będziesz mógł być dumny
Stwórz sieć blogów, z której będziesz mógł być dumny

Co wszyscy powinni wiedzieć o ASP
Co wszyscy powinni wiedzieć na temat hipotek o regulowanym
oprocentowaniu
Co wszyscy powinni wiedzieć o pisaniu świetnych nagłówków

9. Miej [lub] Zbuduj ____, z którego będziesz mógł być dumny

Apeluj do próżności, niezadowolenia lub wstydu - i tyle wystarczy.

10. Co wszyscy powinni wiedzieć na temat ____

Ten rodzaj nagłówka budzi wielką ciekawość i stanowi niemal
wyzwanie dla czytelnika, który chce sprawdzić, czy czegoś mu brakuje,
czy czegoś nie przegapił.
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PLIK: 41 klasycznych copywritingowych szablonów nagłówkowych!
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Rynek docelowy
Wyniki
Korzyści 
Możliwe zastrzeżenia
Czas na uzyskanie wyników
Nazwa produktu

Klasyczne nagłówki copywritingowe, takie jak te napisane przez
Eugene'a Schwartza, Victora Schwaba i innych - są niezbędnymi
materiałami do nauki, gdy chcesz doskonalić swoje własne
umiejętności pisania dobrych nagłówków.

Czasami jednak patrzenie na te potężne, ale jednocześnie zwięzłe
wypowiedzi, może być zastraszające. Jeśli masz problem z pisaniem
własnych nagłówków, spojrzenie na inny świetny nagłówek może
sprawić, że zaczniesz się zastanawiać, od czego zacząć.

To trochę tak, jakby patrzeć na Mona Lisę, a następnie wracać do
własnego pustego płótna i pudełka kredek, aby stworzyć arcydzieło.

To powinno Ci pomóc.

Poniższe czterdzieści jeden nagłówków zostało zainspirowanych
niektórymi z klasycznych formuł copywritingowych, ale pewne
szczegóły zostały usunięte, a ich nagłówki poprawione, aby zapewnić
ramy dla Twoich własnych nagłówków.

Po prostu zbierz następujące informacje o swoim produkcie, tj:

A potem zacznij eksperymentować i zobacz, jakie nagłówki możesz
stworzyć dla swojego produktu lub usługi.

Autor: Amy Harrison - LINK.

http://harrisonamy.com/41-classic-copywriting-headline-templates/


Oto wspomniane szablony:
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1. Sekret uzyskiwania [wyników]
2. Mały błąd, który kosztował [rynek docelowy] [koszt] rocznie
3. Porady dla... [rynek docelowy], którzy chcą [wyniki]
4. Czy cierpisz na [problem] przy [okazja]?
5. Kto kiedykolwiek słyszał o tym, że [rynek docelowy] ma [wyniki] bez
[zastrzeżenie]

6. Jak poprawiłem... [problem] bez [zastrzeżenie] w zaledwie [czas]
7. Odkryj [korzyści], które zyskasz dzięki [wyniki]
8. Potwierdzone: najskuteczniejszy sposób na uzyskanie [wyniki]
9. Jak [coś postrzegane jako złe] spowodowało [wyniki] i [korzyści]
10. Czy cierpisz na [problem]?

11. Czy masz te objawy [problemu]
12. Gwarantowane [wyniki] bez [zastrzeżenie]
13. Jak nowy [produkt] rozwiązał mój [problem] w zaledwie [czas]
14. Jakim typem [rynek docelowy] jesteś? Czy to powstrzymuje Cię
przed [wyniki]?
15. Czy Twój [problem] kiedykolwiek Cię zawstydza?

16. Do osób, które chcą [wyniki], ale nie wiedzą, od czego zacząć.
17. Ile naprawdę kosztuje [problem]
18. Właściwy sposób rozwiązania [problem]
19. [tysiące / setki / itd.] z [rynek docelowy] mają teraz [wyniki].
Dołączysz do nich?
20. Dla [osoba na rynku docelowym indywidualnie, nie w liczbie
mnogiej], która uzyskuje mniej [wyników] niż rzeczywiście chce.



21. Załóżmy, że stało się to z Twoim [biznesem / życiem / związkiem
itp.] Czy przeżyłbyś to?
22. Czy inni [rynek docelowy] potajemnie Cię wyprzedzają?
23. [X] sprawdzonych sposobów na uzyskanie [wyniki] i [korzyści]
24. Czy jesteś gotowy, aby mieć [wyniki] w zaledwie [czas]?
25. Zdobądź ten system, który zajął [rynek docelowy] od [początkowe
wyniki] do [końcowe wyniki] w zaledwie [czas]

26. Jak uzyskałem [wyniki], popełniając ten niezwykły błąd
27. Dlaczego niektóre [rynek docelowy] zawsze mają / uzyskują
[wyniki]
28. Możesz śmieć się z [problem], jeśli zastosujesz się do tego
prostego planu
29. Pięć typowych [problemy], przed którymi stoi [rynek docelowy].
Który z nich chcesz rozwiązać?
30. Co robią [eksperci branżowi] w obliczu [problem]

31. Eksperci z [branża] udowodniają, że możesz mieć [wyniki] dzięki
temu nowemu [produkt]
32. Dlaczego to nie twoja wina, że masz [problem]. Jak sprawić, by
zniknął w zaledwie [czas]
33. Tysiące [rynek docelowy] mogą mieć [wyniki], ale nigdy nie zdają
sobie z tego sprawy. Nie pozwól na to, żebyś to był Ty.
34. Dlaczego [rynek docelowy] tak zachwyca się tym [produkt].
([Wyniki] to tylko jeden z powodów)
35. Już za [koszt] dziennie możesz mieć [wyniki] i [korzyści] w [czas]

36. Do [rynek docelowy], który chce osiągnąć [wyniki] w [czas]
37. Ten nowy [produkt] zapewni Ci mnóstwo [korzyści]
38. To nie w porządku, że nie masz [wyniki], gdy ma je tak wielu [rynek
docelowy]
39. Sekrety [rynków docelowych], które zawsze uzyskują [wyniki]
40. Czego eksperci z [branża] nie chcą, abyś wiedział o rozwiązaniu
[problem]

41. Dlaczego niektóre [rynek docelowy] mają więcej [korzyści] niż
inne? Odpowiedź może Cię zaskoczyć.
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PLIK: 58+ wzorów nagłówków: najlepszy przewodnik na temat
pisania nagłówków, które generują kliknięcia, dla osób niebędących

copywriterami (AKTUALIZACJA)
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Dowiesz się także dlaczego warto napisać 25 nagłówków dla każdego
opublikowanego posta na blogu, reklamy i oferty.

"Nigdy nie oceniaj książki po okładce."

Tak mówią. Ale zwykle nie stosujemy się do tej zasady - działamy w
trochę inny sposób.

Tak naprawdę przez cały czas oceniamy rzeczy na podstawie ich
wyglądu zewnętrznego. Kupowane są książki o lepszych tytułach i
ciekawszych okładkach, przy kasach sklepowych sięgamy po
czasopisma z przyciągającymi nagłówkami. Witamy w rzeczywistości.

Istnieją szanse, że nie nadajesz nagłówkom odpowiedniej ważności.

Piszę to, ponieważ większość blogerów tego nie robi. I ja, w wielu
przypadkach, nie zwracałem na to uwagi. Jest to jedna z rzeczy, w
czasie której wykonywania łatwo o lenistwo. W całym naszym dążeniu
do tego, aby sama treść była niesamowita, zbyt łatwym wydaje się
sprawić, aby nasz nagłówek naprawdę błyszczał. To prawie tak jak małe
dziecko pomijające wszystkie małe prezenty pod choinką, aby dostać
się do tego największego pudełka.

Rzecz w tym, że nagłówek może Cię zabić lub wzmocnić. Czasami
można odnieś wrażenie, że nasze najlepsze posty, w które włożyliśmy
przecież tyle pracy, trafiają w próżnię - i często dzieje się tak, ponieważ
prawdziwy skarb znajduje się w nagłówku.

David Ogilvy, znany jako "ojciec reklamy", powiedział:
"Średnio pięciokrotnie więcej osób czyta nagłówek, niż zawartość"

Autor: David Risley - LINK.
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Oczywiście pan Ogilvy był aktywny jeszcze przed czasami Internetu.
Śmiem twierdzić, że jego statystyka 5X jest dziś znacznie wyższa.
Kiedy ostani raz sprawdzałeś najnowsze nagłówki blogów w czytniku
RSS lub w Flipboard, kiedy ostatni raz zrobiłeś to chociaż dla jednego
nagłówka z 5 postów? Prawdopodobnie nigdy z tego nie skorzystałeś.

Kiedyś przeprowadziłem losowe sprawdzenie danych analitycznych na
moim koncie na Twitterze. Jeden post został wyświetlony 406 razy,
ale wygenerował tylko 7 interakcji. Tylko 1,7% zaangażowanych osób.
Innymi słowy, 57 razy więcej osób zobaczyło nagłówek, niż na niego
kliknęło!
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Wyświetlenia => 406 (ile razy użytkownicy widzieli Tweeta na
Twitterze)
Kliknięcia w link => 3 (kliknięcia na adres URL lub kartę w Tweecie)
Kliknięcia na profil użytkownika => 2 (kliknięcia na nazwę, @handle
lub zdjęcie profilowe autora Tweeta)
Rozszerzenie o szczegóły => 2 (ile razy użytkownicy kliknęli na
Tweeta, aby zobaczyć więcej szczegółów)

Tłumaczenie:
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Cały czas widzimy to w kulturze popularnej. Strony takiej jak BuzzFeed
(Polski odpowiednik, to Pudelek) rozwijają się dzięki solidnym
nagłówkom. W polityce nie trudno o sensacyjne nagłówki, które nie
tylko zdobywają kliknięcia, ale dosłownie napędzają cykl wiadomości.
Są to nagłówki, które odpowiadają emocjom rynku docelowego i
obiecują dostarczyć coś treściwego.

W tym rzecz...

Jeśli poświęcisz swój cenny czas na napisanie wspaniałego posta na
blogu - smutno byłoby, aby cały Twój wysiłek był stratą czasu,
ponieważ nadałeś mu nudny nagłówek.

Chcę, żeby Twoje blogowanie poruszyło igłę. Właśnie dlatego to
robimy i razem przez to przechodzimy.

Tak więc w tej części porozmawiamy o nagłówkach blogów, wzorach
nagłówków i sposobach zarabiania na kliknięciach.

Dobre nagłówki postów na blogu wymagają zrozumienia ludzkiej
psychologii.

Nagłówek musi motywować osobę do kliknięcia. Z tego powodu
musisz dobrze zrozumieć rzeczy, które przekonują kogoś do robienia
tego.

Nie możesz pisać dobrych nagłówków, gdy siedzisz mocno osadzony
we własnym mózgu, ponieważ nagłówek nie dotyczy Ciebie. Chodzi o
osobę na drugim końcu tego przewodu internetowego, która będzie
podejmować decyzję, czy dać szansę postowi, czy też nie.

Podobnie - nie możesz pisać dobrych nagłówków, jeśli SEO (Search
Engine Optimization) jest Twoim jedynym problemem. Wpychanie
słowa kluczowego do nagłówka nie będzie rezonować z ludźmi.
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A więc co działa?

Naprawdę świetny post na ten temat znajduje się na blogu Buffer,
zatytułowanym: "8 Winning Headline Strategies and the Psychology
Behind Them" (8 zwycięskich strategii nagłówkowych i psychologia
stojąca za nimi). Te osiem strategi, to:

1. NIESPODZIANKA - zbij osobę z tropu, dając jej w nagłówku coś
zupełnie nieoczekiwanego. 

Przykład: "Ten post jest do kitu. Nie czytaj go."

2. PYTANIA - zadaj pytanie, w które odbiorcy mogą się wczuć.
Spersonalizuj je. 

Przykład: "Czy wiesz, jak pisać niesamowite nagłówki?"

3. LUKA CIEKAWOŚCI - kocham to. Chodzi o wzbudzenie ich
ciekawości poprzez otwarcie ogromnej "otwartej pętli", którą muszą
zamknąć. To tak jakby postawić ich w sytuacji zawieszenia akcji. 

Przykład: "11 sprawdzonych wzorów nagłówków do wypróbowania w
następnym poście na blogu. Numer 9 powali Cię na kolana!"

4. NEGATYWY - ludzie są zmotywowani do przyjemności i chcą
trzymać się z dala od bólu. Ale z jakiegoś powodu strona bólu jest
silniejszym czynnikiem motywującym. Tak więc nagłówki, które
uderzają w bolesne punkty i zapewniają wyjście z nich, mogą dobrze
działać. 

Przykład: "Unikaj tych 4 głównych błędów!"
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5. JAK - klasyczny post "jak". Natychmiastowe przekazywanie wartości,
pod warunkiem, że pokazujesz im, jak robić to, czego chcą.

Przykład: "Jak pisać nagłówki postów na blogu, które podwoją liczbę
kliknięć?" 

6. LICZBY - ludzie kochają liczby. Sprawiają one, że nagłówek wydaje
się bardziej konkretny i jasny. Im bardziej konkretna liczba, a nie
zaokrąglona, tym lepiej.

Przykład: "101 sprawdzonych nagłówków postów na blogu, które
zadziałały. Zobaczmy, co mają ze sobą wspólnego!"

7. ODNOŚNIKI DO ODBIORCÓW - zasadniczo zwracasz się do
określonych odbiorców docelowych i dostosowujesz nagłówek właśnie
do nich.

Przykład: "Najlepszy przewodnik do pisania nagłówków postów na blogu:
dla właścicieli blogów, którzy nie są profesjonalnymi pisarzami."

8. SPECYFICZNOŚĆ - jest ona ściśle związana z aspektem liczbowym.
Znów, ludzie cenią konkretne fakty poparte danymi, a nie szerokimi
teoriami.

Przykład: "3-częściowa strategia nagłówkowa, która wygenerowała 1084
więcej kliknięć w ciągu 72 godzin."

Jak widać, różni się to trochę od tego, jak być może w przeszłości
uczyłeś się pisać "nagłówki".

Większość doświadczeń właścicieli blogów z pisaniem przed
założeniem bloga łączyła się ze szkołą i/lub studiami. Być może kazano
Ci umieszczać tytuł na początku swoich esejów. I przeszedłeś do tego
trybu nakładania tytułów na rzeczy, które były jak małe pudełka, w
których miała się zmieścić pewna zawartość. To miało być ogólne
podsumowanie tego, o czym była treść - i to wszystko.
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Gdybym zrobił to samo z tym postem, nazwałbym go po prostu:
"Nagłówki postów na blogu."

Hej, to określa, o czym jest post! To może być nawet dobre słowo
kluczowe SEO. Ale chwila - taki nagłówek byłby kompletną porażką.

... Ponieważ nie ma nic wspólnego z psychologią czytelnika i nie
sprawia, że chce on przeczytać Twój post.

Jak stać się dobrym w nagłówkach postów na blogu?

Tak, wiem. To nie jest dla Ciebie naturalne. Dla mnie też nie.

Byłoby o wiele łatwiej, gdybyśmy wszyscy mogli po prostu umieszczać
ogólne tytuły, które określałyby, o czym jest dany post i pozwolić, aby
świat zawitał do naszych drzwi. Ale to wyraźnie nie działa w ten
sposób.

Jak każda umiejętność, dobre pisanie nagłówków wymaga wprawy.
Musisz napisać ich mnóstwo, zanim staniesz się naprawdę dobry.

UpWorthy.com stał się tak popularny, ponieważ opierał się na
doskonałości w pisaniu nagłówków. Do diabła, publikowane przez nich
treści nie są nawet oryginalne. Zabrali czyjąś treść, dopisali do niej
świetny nagłówek i wystartowali. Upworthy podzieliło się swoim
wewnętrznym procesem redakcyjnym, a ich proces pisania nagłówków
naprawdę otworzył oczy: napisali 25 nagłówków dla każdej
opublikowanej historii, przetestowali je i ostatecznie wykorzystali
"zwycięzce". 

! Poważnie, przejrzyj pokaz slajdów UpWorthy [z linku powyżej] na ten
temat. Zawiera naprawdę świetne rzeczy.
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https://www.upworthy.com/
https://www.slideshare.net/Upworthy/how-to-make-that-one-thing-go-viral-just-kidding


MUSISZ NAPISAĆ 25 NAGŁÓWKÓW! W INNYM WYPADKU LUDZIE
NIE BĘDĄ KLIKAĆ NA TWOJE LINKI.

Więc ja napisałbym te dwadzieścia pięć nagłówków.

Pisanie takiej liczby nagłówków do każdego posta na blogu wydaje się...
trochę dziwne i szalone. Wyszedłem naprzeciw temu i próbowałem
znaleźć ludzi, którzy wypróbowali tego na własną rękę - i natknąłem
się na post o eksperymencie nagłówkowym w Blinkist (to usługa
subskrypcji podsumowująca książki), który mówi:

"Połowa nagłówków, które tworzysz, będzie absurdalna, niektóre z nich w
ogóle nie będą miały sensu, a wiele innych będzie po prostu nudnych i do
niczego się nie będzie nadawać. Ale człowieku, czy nie pięknie jest wpaść
na ten jeden, który będzie muzyką dla Twoich uszu?"

Więc być może warto spróbować? Myślałem, że sam spróbuję, pisząc
25 nagłówków do tego posta na blogu. Zrobię to poniżej, ale najpierw
porozmawiajmy o niektórych wzorach...

Wzory nagłówków do wykorzystania jako szablon:

Oczywiście, jeśli nie aktywujemy swoich pokładów kreatywności,
bardziej prawdopodobne jest to, że nasze nagłówki będą do niczego. A
napisanie 25 z nich będzie wręcz niemożliwe. Być może nawet
frustrujące.

Aby ułatwić ten proces, bardzo przydatne jest posiadanie kilku
szablonów. Wyciśnij soki. Miej wiele pomysłów.
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Jak ____ w X łatwych krokach
Jak ____ w [jakiś krótki okres]
Jak stworzyć silny ____
Jak ____ we właściwy sposób
Kompletny przewodnik po ____
Ostateczny przewodnik: ____
Jak stwierdzić, czy ____
Co zrobić z ____
Szybko porada: ____
Przewodnik zaawansowany: ____
Przewodnik dla początkujących: ____
Włam się: ____
Zrób to sam: ____
Praktyczny przewodnik: ____

Kto jeszcze chce ____?
Co wszyscy powinni wiedzieć o ____?
Nagłówek + Nagłówek 

Formuły nagłówkowe są z natury całkowicie arbitralne. To nie tak, że
ludzie odkrywają coś, co jest rodzajem prawa naturalnego. Zasadniczo
zaczynają od tego, że piszą nagłówek, który według nich jest dobry,
zyskuje trochę ruchu, a potem uderzają w niego słowem „formuła”, aby
wyglądać super inteligentnie. Ale głównym celem jest po prostu
pobudzenie własnych pomysłów i oszczędność czasu.

Rodzaj postu: Samouczek lub przewodnik

Masz już pomysł? :)

Inne pomysły na nagłówki:

Przykład: "23 wzory na nagłówki: 23 strategie nagłówkowe, które pomogą
podwoić ruch na Twojej stronie!"

17
 

NIESAMOWITYCH
NAGŁÓWKÓW

PRZEWODNIK DLA
NIE-PISARZY

DOTYCZĄCY PISANIA



____, popierane przez naukę. 

Duża lista ____
X sposobów na ____. [Luka ciekawości].

Jak ____, nawet jeśli _____ 

Lekcje, które wyciągnąłem z ____
[Szybki / darmowy / bezpłatny / itp.] sposób na ____
X znaków ostrzegawczych ____
Szokująca prawda o ____
X kłamstw mówionych przez ludzi.
X mało znanych czynników, które mogłyby ____
Ostrzeżenie: ____
Przewodnik po ________ dla [część Twoich odbiorców] ____

X skrótów do ____
Pozbądź się [problem] na dobre.
Jak ____ jak [sławna osoba].
Najważniejsze strategie [sławnej osoby] na ____
Czego może nas nauczyć [ktoś, na kim wzorują się Twoi odbiorcy] 
[Niesamowity przykład szkoły] szkoła ____
Jak ____ podczas gdy Ty [robisz coś innego]
Jak być wspaniałym ____ w świecie głupich ____
X kroków do ____

*Ludzie od zawsze lubią to, co potwierdzone przez naukę. Działa to
wspaniale, jeśli to, o czym mówisz, jest poparte jakimikolwiek
badaniami.

*Ostatnia część powinna dotyczyć jednego z tych przedmiotów, o
których mówisz / piszesz. Na przykład: "7 sposobów na lepsze pisanie
nagłówków Twoich postów na blogu. Nie spodziewałem się tego, że nr 4
zadziała aż tak dobrze!"

*W ostaniej części umieść powszechną barierę, z którą radzi sobie Twój
rynek.

*Dotknij bolesnych punktów swoich odbiorców. Przykład: "Przewodnik
dla nie-pisarzy dotyczący pisania niesamowitych nagłówków"
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Czego nikt nie mówi o ____
Kto na Ziemi ____
Nie uwierzysz ____
X rzeczy, które chciałbym wiedzieć wcześniej o ____
Quiz: ____
Czym do cholery jest ____?
Dlaczego nie ____
Kto jeszcze ____?
____ vs. ____ 

Dlaczego ____ podbija ____

*Idealny nagłówek w przypadku recenzji.

Jak widzisz istnieją więc pewne wzory, z których można korzystać.

Znalezienie twórczych słów budzących emocje:

Chcesz, aby nagłówek zapowiadał, co będzie zawierać treść, ale musisz
zrobić to "w dobrym stylu". Oznacza to, że musi on wywołać pewną
reakcję emocjonalną u widza. Nie podawaj po prostu suchego faktu, ale
używaj opisowych słów, aby nadać nagłówkowi więcej "wyrazistości".

Dla przykładu możemy nazwać coś "dobrym". Ale nazwanie tego
"sprytnym" lub "uwodzicielskim" jest o wiele bardziej atrakcyjne,
nieprawdaż?

Powinieneś więc spróbować używać mocniejszych, bardziej
interesujących przymiotników i przysłówków w swoich nagłówkach. 

Możesz użyć tezaurusa (to dzieło zawierające kompletny zbiór
wiadomości z jakiejś dziedziny wiedzy) jako inspiracji, chociaż uważaj
na to, aby nie używać słów, których większość ludzi nie zrozumie.

Wszyscy wiedzą, co znaczy „dobry” lub „doskonały”, ale większość
ludzi nie zna słów bardziej egzotycznych i wyszukanych. 
Motto do zapamiętania: nie bądź aż tak fantazyjny, aby tracić ludzi.
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Oto kilka potencjalny przymiotników, których możesz użyć:

Soczysty / Szalony / Niesamowity / Fantastyczny / Uwodzicielski /
Mocny / Przyciągający uwagę / Szalony / Skandaliczny / Niepokojący /
Elegancki / Niesamowity / Poważny / Pyszny / Udany / Cenny /
Przydatny / Szokujący / Alarmujący / Straszny / Fascynujący / Genialny

Oto kilka potencjalny czasowników, których możesz użyć:

Zastosować / Otrzymać / Korzystać / Prowadzić / Angażować / Nie
powieść się / Zdobywać / Utrzymywać / Ilustrować / Przygotować /
Opisywać / Szukać / Wykluczać / Łamać, psuć / Robić, tworzyć /
Wzmacniać / Upiększać / Burzyć

A oto mała wskazówka na temat wyboru słów, które będą rezonować z
Twoimi odbiorcami...

Poznaj emocjonalny ton i sposób myślenia Twojego rynku
docelowego.

Świetnym przykładem tego jest świat stronnictwa politycznego. Jedną
z rzeczy, które dają stronnikom czystą radość, jest sprawienie, by druga
strona poczuła się źle lub sprawienie, że   się myli. Ludzie, którzy
uważnie śledzą politykę, bywają źli i konfrontacyjni, zwłaszcza podczas
wyborów. Tak więc słowa takie jak "wyburzyć" lub "szkoły" działają
dobrze. Przykład: "Donald Trump chodzi do MSNBC, uczy się przez panel".
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Mój własny test na napisanie 25 nagłówków do tego artykułu:

Zwykle, kiedy zamierzam napisać nowy wpis na blogu, zaczynam od
umieszczenia w polu nagłówka czegoś zastępczego. W tym poście
zacząłem od:

„X przetestowanych wzorów na nagłówki dla postów na Twoim blogu.”

Zostawiłem tam „X”, ponieważ szczerze mówiąc, nie miałem pojęcia,
ile zdołam wymyślić, kiedy zaczynałem pisać. Oto moja próba
napisania 25 różnych nagłówków do tego posta na blogu,
zainspirowało mnie do tego Upworthy:

1. Najlepszy przewodnik do pisania nagłówków, które nie są do kitu, do
postów na Twoim blogu,
2. Jak pisać świetne nagłówki na blogach? - nawet jeśli nie jesteś
pisarzem
3. Nagłówki postów na blogu: Jak pisać nagłówki, które sprawią, że
ludziom będzie cieknąć ślinka na widok Twojego nowego posta
4. Rzeczy, których się nauczyłem na temat pisania świetnych
nagłówków postów na blogu
5. Kto jeszcze chce poznać sekrety pisania nagłówków, które generują
kliknięcia?

6. Jak napisać nagłówek, który spowoduje wejście na stronę?
7. Najlepsze wzory nagłówków do postów na blogu, e-maili, tweetów i
innych
8. Napisz nagłówek posta na blogu, który sprawi, że ludzie będą
zaskoczeni
9. Jak pisać tak dobre nagłówki, że ludzie nigdy nie będą nawet
podejrzewać, że nie jesteś profesjonalnym pisarzem?
10. 32 wzory nagłówków + najlepszy plik „swipe file”
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11. 32 wzory nagłówków + najlepszy plik „swipe file”- poparty testami
12. Jak (i   dlaczego) napisać 25 różnych nagłówków dla każdego posta
na blogu?
13. Nagłówkowe formuły, które najlepiej zaprezentują treści w
Internecie
14. Myślisz, że napisanie 25 różnych nagłówków do Twojego
następnego posta na blogu byłoby szalone? Zastanów się jeszcze raz.
15. Po przeczytaniu tego napiszesz 25 nagłówków do swojego
następnego posta.

16. Ostateczny przewodnik po blogowych nagłówkach dla
nienajlepszych pisarzy
17. Dzięki tym 32 nagłówkom możesz podwoić ruch na swoim blogu
18. Blogowe nagłówki, które generują ruch: zobaczmy, co działa.
19. Tylko 2% czytelników Twojego bloga przeczyta Twój następny
post. Oto jak to naprawić.
20. Nauka uzyskiwania większej liczby kliknięć postów na blogu

21. Nauka pisania nagłówków blogów, które generują kliknięcia
22. Pisanie nagłówków na blogu - porady od najlepszych copywriterów
23. Przewodnik dotyczący pisania nagłówków, które generują kliknięcia,
dla kogoś, kto nie jest copywriterem
24. Nagłówki postów na blogu: sekret uzyskiwania większego ruchu od
obecnych odbiorców
25. OSTRZEŻENIE: Twój następny post na blogu zostanie całkowicie
zignorowany. Chyba że zrobisz to…

Uff!

Całkowity czas potrzebny na burzę mózgów nad tą listą: 16 minut.
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https://buffer.com/resources/how-buffer-ab-tests - Jak podział
A/B testuje nagłówki przy użyciu Twittera. 

https://www.wpbeginner.com/wp-tutorials/how-to-ab-split-
testing-in-wordpress-using-google-analytics/ - Jak podział A/B
testuje tytuły postów w WordPress w celu uzyskania większej
liczby kliknięć. Aby to zrobić, WPBeginner ma post na temat
korzystania z darmowej wtyczki.

Następne pytanie brzmi: Którego z tych 25 nagłówków powinienem
użyć?

Oczywiście mogę iść za głosem serca. A żeby opublikować ten post,
właśnie to zrobię. Ale moje przeczucie i moja osobista opinia mogą nie
zgadzać się z tym, co faktycznie pokazują wskaźniki.

Rzecz w tym, że nie mogę uzyskać żadnych danych na ten temat,
dopóki post nie zostanie opublikowany. Mogę to przetestować dopiero
po fakcie. W rzeczywistości zamierzam wprowadzić nową procedurę,
według której moja VA (wirtualna asystentka) może śledzić i
przeprowadzać wewnętrzne testy po opublikowaniu posta. Następnie,
kiedy dowiemy się, który nagłówek zwyciężył, będziemy mogli wrócić i
dodać go jako nagłówek mojego posta.

Oto klika zasobów, w które będę się zagłębiał:

Moje własne zdanie… Udostępniamy wszystkie nasze nowe posty kilka
razy w ciągu tygodnia i zmieniamy sformułowania. Rzecz w tym, że tak
naprawdę nie mierzyliśmy jak dotąd kliknięć w tych odmianach. Więc
myślę, że zacznę udostępniać moje 25 odmian nagłówków mojej VA –
będzie mogła użyć ich do powtarzania tweetów, a potem w tygodniu
będziemy mogli do nich wrócić i sprawdzić, który tweet działa najlepiej. 

Prawdopodobnie nie wykorzystałaby wszystkich 25 pomysłów - może
tylko 5 lub 10 z nich.
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https://buffer.com/resources/how-buffer-ab-tests/
https://www.wpbeginner.com/wp-tutorials/how-to-ab-split-testing-in-wordpress-using-google-analytics/


https://coschedule.com/headline-analyzer - analiza nagłówka
postu na blogu.

To narzędzie od CoSchedule skanuje i ocenia Twoje nagłówki, dzięki
czemu możesz je ulepszać. Jest to naprawdę fajne i przydatne
narzędzie.
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https://coschedule.com/headline-analyzer


"Ilekroć muszę stworzyć taki nagłówek, aby jego treść odbierała mowę lub
po przeczytaniu go inni przewrócili się z wrażenia, pierwszą rzeczą, którą
robię, jest przegląd mojej listy 100 najlepszych nagłówków wszech czasów.
Jeśli i Ty chcesz napisać taki nagłówek, zrób to samo, co ja, a obiecuję Ci, że
Twoja głowa zacznie eksplodować od nagłówkowych pomysłów."

! Ważne: Muszę to zaznaczyć - nagłówki z języka angielskiego same w
sobie są nieprzetłumaczalne, ponieważ oprócz znajomości
angielskiego wymagana jest też umiejętność pisania nagłówków.

Poniższe tłumaczenie jest moją wersją. Bardzo starałem się zrobić je
dla Ciebie jak najlepiej. Jeśli jednak zauważysz błąd, to nie wahaj się
mnie o nim poinformować :) Będę wdzięczny za Twój feedback.
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1. THE SECRET OF MAKING PEOPLE LIKE YOU
=> Sekret zjednywania sobie ludzi.

2. A LITTLE MISTAKE THAT COST A FARMER $3,000 A YEAR
=> Mały błąd, który kosztował farmera 3000 dolarów rocznie.

3. ADVICE TO WIVES WHOSE HUSBANDS DON’T SAVE MONEY - BY
A WIFE
=> Rada dla żon, których mężowie nie oszczędzają pieniędzy - od
żony.

4. THE CHILD WHO WON THE HEARTS OF ALL
=> Dziecko, które podbiło serca wszystkich.

5. ARE YOU EVER TONGUE-TIED AT A PARTY
=> Czy kiedykolwiek zabrakło Ci języka w gębie?

http://www.toledoprinter.com/100headlines.pdf
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6. HOW A NEW DISCOVERY MADE A PLAIN GIRL BEAUTIFUL
=> Jak nowe odkrycie uczyniło zwyczajną dziewczynę piękną.

7. HOW TO WIN FRIENDS AND INFLUENCE PEOPLE
=> Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi?

8. THE LAST TWO HOURS ARE THE LONGEST - AND THOSE ARE
THE TWO HOURS YOU SAVE
=> Ostatnie dwie godziny są najdłuższe - i to są te dwie godziny, które
zaoszczędzisz.

9. WHO ELSE WANTS A SCREEN STAR FIGURE?
=> Kto jeszcze chce figurkę gwiazdy ekranu?

10. DO YOU MAKE THESE MISTAKES IN ENGLISH?
=> Czy popełniasz te błędy w języku angielskim?

11. WHY SOME FOODS 'EXPLODE' IN YOUR STOMACH
=> Dlaczego niektóra żywność "wybucha" w Twoim żołądku?

12. HANDS THAT LOOK LOVELIER IN 24 HOURS - OR YOUR MONEY
BACK
=> Dłonie, będą wyglądać pięknie w ciągu 24 godziny - albo zwrot
pieniędzy.

13. YOU CAN LAUGH AT MONEY WORRIES - IF YOU FOLLOW THIS
SRAPLE PLAN
=> Możesz zapomnieć o problemach finansowych - jeśli będziesz
postępował zgodnie z tym planem.

14. WHY SOME PEOPLE ALMOST ALWAYS MAKE MONEY IN THE
STOCK MARKET
=> Dlaczego niektórzy ludzie niemal zawsze zarabiają na giełdzie?
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15. WHEN DOCTORS "FEEL ROTTEN" THIS IS WHAT THEY DO
=> To właśnie robią lekarze kiedy czują się fatalnie.

16. IT SEEMS INCREDIBLE THAT YOU CAN OFFER THESE SIGNED
ORIGINAL ETCHINGS - FOR ONLY $5 EACH
=> To niesamowite, że możesz oferować tę podpisaną oryginalną
rycinę - za jedyne 5 USD za każdą.

17. FIVE FAMILIAR SKIN TROUBLES - WHICH DO YOU WANT TO
OVERCOME?
=> Pięć znanych problemów ze skórą - który chcesz zwalczyć?

18. WHICH OF THESE $2.50 TO $5 BEST SELLERS DO YOU WANT -
FOR ONLY $1 EACH?
=> Który z tych bestsellerów od 2,50$ do 5$ chcesz - za jedynie 1$ za
sztukę?

19. WHO EVER HEARD OF A WOMAN LOSING WEIGHT - AND
ENJOYING 3 DELICIOUS MEALS AT THE SAME TIME?
=> Czy ktoś kiedykolwiek słyszał o odchudzającej się kobiecie, która je
3 pyszne posiłki w ciągu dnia?

20. HOW I IMPROVED MY MEMORY IN ONE EVENING?
=> Jak usprawniłem swoją pamięć w jeden wieczór?

21. DISCOVER THE FORTUNE THAT LIES HIDDEN IN YOUR SALARY
=> Odkryj fortunę, która leży ukryta w Twojej pensji.

22. DOCTORS PROVE TWO OUT OF THREE WOMEN CAN HAVE
MORE BEAUTIFUL SKIN IN 14 DAYS
=> Lekarze udowodnili, że dwie na trzy kobiety mogą mieć piękniejszą
skórę w 14 dni.
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23. RIGHT AND WRONG FARMING METHODS - AND LITTLE
POINTERS THAT WILL INCREASE YOUR PROFITS
=> Dobre i złe metody uprawy roli wraz ze wskazówkami które
zwiększą Twoje zyski.

24. NEW CAKE-IMPROVER GETS YOU COMPLIMENTS GALORE!
=> Nowy ulepszacz smaku do ciasta - tego smaku będą Ci gratulować!

25. IMAGINE ME HOLDING AN AUDIENCE SPELLBOUND FOR 30
MINUTES
=> Wyobraź sobie mnie trzymającego publiczność oczarowaną przez
30 minut.

26. THIS IS MARIE ANTOINETTE - RIDING TO HER DEATH
=> To jest Marie Antoinette - jadąca na śmierć.

27. DID YOU EVER SEE A’TELEGRAM FROM YOUR HEART?
=> Widziałeś kiedykolwiek "telegram od swojego serca"?

28. NOW ANY AUTO REPAIR JOB CAN BE DUCK SOUP FOR YOU
=> Teraz każda naprawa samochodu może być dla ciebie kaszką z
mleczkiem.

29. NEW SHAMPOO LEAVES YOUR HAIR SMOOTHER - EASIER TO
MANAGE
=> Nowy szampon zostawia twoje włosy gładsze - łatwiejsze do
układania.

30. IT’S A SHAME FOR YOU NOT TO MAKE GOOD MONEY - WHEN
THESE MEN DO IT SO EASILY
=> To wstyd, że nie zarabiasz dobrych pieniędzy - kiedy ten
mężczyzna robi to tak łatwo!
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31. YOU NEVER SAW SUCH LETTERS AS HARRY AND I GOT ABOUT
OUR PEARS
=> Nigdy wcześniej nie widziałeś jeszcze takich listów jak te moje i
Harry'ego, w których piszemy o naszych gruszkach.

32. THOUSANDS NOW PLAY WHO NEVER THOUGH THEY COULD
=> Gra tysiące osób, chodź na początku nikt nie wierzył, że może.
(Prawdopodobnie na instrumencie).

33. GREAT NEW DISCOVERY KILLS KITCHEN ODORS QUICK! -
MAKES INDOOR AIR „COUNTRY-FRESH"
=> Nowe przełomowe odkrycie, które szybko zabija zapachy w kuchni!
- Sprawia, że powietrze jest cały czas "ŚWIEŻE".

34. MAKE THIS I -MINUTE TEST - OF AN AMAZING NEW KIND OF
SHAVING CREAM
=> Zrób ten Minutowy TEST nowego, niesamowitego kremu do
golenia.

35. ANNOUNCING... THE NEW EDITION OF THE ENCYCLOPEDIA
THAT MAKES IT FUN TO LEARN THINGS
=> OGŁOSZENIE ... Nowe wydanie encyklopedii, która
sprawia radość z nauki.

36. AGAIN SHE ORDERS..." A CHICKEN SALAD PLEASE"
=> Ona znowu zamawia ... "Sałatkę z kurczakiem proszę".

37. FOR THE WOMAN WHO IS OLDER THAN SHE LOOKS
=> Dla kobiet, które czują się na starsze niż wyglądają.

38. WHERE YOU CAN GO IN A GOOD USED CAR
=> Gdzie możesz pojechać dobrze używanym samochodem.
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39. CHECK THE KIND OF BODY YOU WANT
=> Zobacz ciało, które chciałbyś mieć.

40. "YOU KILL THAT STORE"- OR I'LL RUN YOU OUT OF THE
STATE!”
=> "Albo robisz to świetnie - Albo wyganiam Cię z kraju".
 
41. HERE’S A QUICK WAY TO BREAK UP A COLD 
=> „Szybki sposób, aby poradzić sobie z przeziębieniem”.
 
42. THERE'S ANOTHER WOMAN WAITING FOR EVERY MAN - AND
SHE'S TOO SMART TO HAVE "MORNING MOUTH" 
=> Istnieje inna kobieta czekająca na każdego mężczyznę, zbyt
sprytna, aby dokuczał jej "poranny nieświeży oddech".

43. TIES PEN 'BURPS' BEFORE IT DRINKS - BUT NEVER
AFTERWARDS
=> Samica łabędzia beka zanim się napije - nigdy po tym.

44. IF YOU WERE GIVEN $200,000 TO SPEND - ISN'T THIS THE
KIND OF (TYPE OF PRODUCT), BUT NOT BRAND NAME) YOU
WOULD BUILD?
=> Jeżeli otrzymałbyś 200 000 dolarów do wydania, czy wybrałbyś
ten produkt?

45. "LAST FRIDAY ... WAS I SCARED! - MY BOSS ALMOST FIRED ME!"
=> W ostatni piątek… czy byłem przerażony? - Mój szef prawie mnie
zwolnił.

46. 76 REASONS WHY IT WOULD HAVE PAID YOU TO ANSWER
OUR AD A FEW MONTHS AGO
=> 76 powodów, dla których opłaciłoby Ci się zareagować na nasze
reklamy kilka miesięcy temu.
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47. SUPPOSE THIS HAPPENED ON YOUR WEDDING DAY! 
=> Wyobraź sobie, że to ma miejsce w dniu Twojego ślubu!
 
48. DON'T LET ATHLETE'S FOOT "LAY YOU UP" 
=> Nie pozwól powalić się grzybicy stóp.
 
49. ARE THEY BEING PROMOTED RIGHT OVER YOUR HEAD? 
=> Czy inni dostają właśnie awanse i to zaraz pod Twoim nosem?
 
50. ARE WE A NATION OF LOW-BROWS?
=> Czy jesteśmy narodem kochającym krótkie brwi?

51. A WONDERFUL TWO YEARS’ TRIP AT FULL PAY - BUT ONLY
MEN WITH IMAGINATION CAN TAKE IT
=> Cudowna dwuletnia wycieczka, przy pełnym wynagrodzeniu – ale
tylko mężczyźni z wyobraźnią mogą to zrobić.

52. WHAT EVERYBODY OUGHT TO KNOW ... ABOUT THIS STOCK
AND BOND BUSINESS
=> To, co każdy powinien wiedzieć… o akcjach i obligacjach.

53. MONEY-SAVING BARGAINS FROM AMERICA’S OLDEST
DIAMOND DISCOUNT HOUSE
=> Okazje do oszczędzenia pieniędzy od jubilera diamentów w
Ameryce.

54. FORMER BARBER EARNS $8,000 IN FOUR MONTHS AS A REAL
ESTATE SPECIALIST
=> Były fryzjer zarabia 8000 dolarów w cztery miesiące jako
specjalista od nieruchomości.

55. FREE BOOK - TELLS YOU TWELVE SECRETS OF BETTER LAWN
CARE
=> Darmowa książka: Poznaj 12 sekretów lepszej pielęgnacji trawnika.
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56. GREATEST GOLD-MINE OF EASY “THINGS-TO-MAKE” EVER
CRAMMED INTO ONE BIG BOOK
=> Największa kopalnia łatwych „rzeczy do zrobienia” upchana w jedną
wielką książkę.
 
57. HOW I MADE A FORTUNE WITH A”FOOL IDEA”
=> Jak zbiłem fortunę na jednym „głupim pomyśle”.

58. HOW OFTEN DO YOU BEAR YOURSELF SAYING:“’NO, I HAVEN’T
READ IT: I’VE BEEN MEANING TO!”
=> Jak często łapiesz się na mówieniu sobie „Nie, nie przeczytałem
tego, ale chciałem!”?

59. THOUSANDS HAVE TIES PRICELESS GIFT - BUT NEVER
DISCOVER IT!
=> Tysiące ludzi otrzymało bezcenny dar – ale nigdy go nie odkryło!

60. WHOSE FAULT WHEN CHILDREN DISOBEY?
=> Czyja to Twoja wina, że Twoje dzieci nie są posłuszne?

61. HOW A “FOOL STUNT” MADE ME A STAR SALESMAN
=> Jak „prosty trik” zrobił ze mnie gwiazdę sprzedaży.

62. HAVE YOU THESE SYMPTOMS OF NERVE EXHAUSTION?
=> Czy masz te objawy wykończenia nerwowego?

63. GUARANTEED TO GO THROUGH ICE, MUD, OR SNOW - OR WE
PAY THE
=> Gwarantowane pokonanie każdej trudności - w innym wypadku Ci
zapłacimy.

64. HAVE YOU A “WORRY” STOCK?
=> Masz zapasy na czarną godzinę?
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65. HOW A NEW KIND OF CLAY IMPROVED MY COMPLEXION IN 30
MINUTES
=> Jak nowy rodzaj glinki poprawił moją cerę w 30 minut.

66. 161 NEW WAYS TO A MAN’S HEART - IN THIS FASCINATING
BOOK FOR COOKS
=> 161 nowych dróg do męskiego serca – w tej fascynującej książce
kucharskiej.

67. PROFITS THAT LIE HIDDEN IN YOUR FARM
=> Zyski, które leżą ukryte w twoim gospodarstwie.

68. IS THE LIFE OF A CHILD WORTH $1 TO YOU?
=> Czy życie dziecka jest dla ciebie warte dolara?

69. EVERYWHERE WOMEN ARE RAVING ABOUT THIS AMAZING
NEW SHAMPOO!
=> Wszędzie kobiety zachwycają się tym nowym, niesamowitym
szamponem!

70. DO YOU DO ANY OF THESE TEN EMBARRASSING THINGS?
=> Robisz którąś z tych żenujących rzeczy?

71. SIX TYPES OF INVESTORS - WHICH GROUP ARE YOU IN?
=> Sześć typów inwestorów - w której grupie jesteś?

72. HOW TO TAKE OUT STAINS USE (PRODUCT NAME) AND
FOLLOW ... THESE EASY DIRECTIONS
=> Jak sprać plamy używając (nazwa produktu) podążając tymi
krokami.

73. TODAY ADD $ 1 0,000 TO YOUR ESTATE - FOR THE PRICE OF A
NEW ... HAT
=> Zwiększ wartość swojej nieruchomości o 10 000$, w zamian za
cenę nowego kapelusza.
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74. DOES YOUR CHILD EVER EMBARRASS YOU?
=> Czy kiedykolwiek Twoje dziecko narobiło Ci wstydu?

75. IS YOUR HOME PICTURE-POOR?
=> Czy Twój dom jest ubogi w zdjęcia?
 
76. HOW TO GIVE YOUR CHILDREN EXTRA IRON - THESE 3
DELICIOUS WAYS
=> Jak zafundować swojemu dziecku dodatkową porcję żelaza - oto 3
pyszne sposoby.
 
77. TO PEOPLE WHO WANT TO WRITE - BUT CAN’T GET STARTED
=> Dla osób, które chcą pisać - ale nie mogą zacząć.
 
78. THIS ALMOST-MAGICAL LAMP LIGHTS HIGHWAY TURNS
BEFORE YOU MAKE THEM
=> Ta niemal magiczna lampa oświetla zjazdy na autostradzie jeszcze
zanim z nich skorzystasz.
 
79. THE CRIMES WE COMMIT AGAINST OUR STOMACHS
=> Przestępstwa, które dokonujemy na naszych żołądkach.
 
80. THE MAN WITH THE “GRASSHOPPER MIND”
=> Człowiek chodzący z głową w chmurach.
 
81 . THEY LAUGHED WHEN I SAT DOWN AT THE PIANO - BUT
WHEN I STARTED TO PLAY!
=> Śmiali się, kiedy usiadłem przy fortepianie. Do momentu aż
zacząłem grać!
 
82. THROW AWAY YOUR OARS!
=> Wyrzuć swoje wiosła!

34
 

NIESAMOWITYCH
NAGŁÓWKÓW

PRZEWODNIK DLA
NIE-PISARZY

DOTYCZĄCY PISANIA



83. HOW TO DO WONDERS WITH A LITTLE LAND!
=> Jak zagospodarować niewielką przestrzeń, aby zachwyciła?
 
84. WHO ELSE WANTS LIGHTER CAKE - IN HALF THE MIXING TIME?
=> Kto jeszcze chce lepsze ciasto skracając czas wykonania go o
połowę?
 
85. LITTLE LEAKS THAT KEEP MEN POOR
=> Małe niedociągnięcia, które trzymają ludzi w biedzie.
 
86. PIERCED BY 301 NAILS ... RETAINS FULL AIR PRESSURE
=> Przebita 301 gwoździami ... Utrzymuje pełne ciśnienie powietrza.
 
87. NO MORE BACK-BREAKING GARDEN CHORES FOR ME - YET
OURS IS NOW THE SHOW-PLACE OF THE NEIGHBORHOOD!
=> Jak utrzymać ogród w najpiękniejszym stanie i nie nabawić się bólu
pleców?

88. OFTEN A BRIDESMAID, NEVER A BRIDE
=> Często druhną, nigdy panną młodą.
 
89. HOW MUCH IS “WORKER TENSION” COSTING YOUR
COMPANY?
=> Jak dużo kosztuje Twoja firmę stres pracowników?
 
90. TO MEN WHO WANT TO QUIT WORK SOMEDAY
=> Do mężczyzn, którzy myślą o odejściu z pracy.

91. HOW TO PLAY YOUR HOUSE TO SUIT YOURSELF
=> Jak udekorować przestrzeń w domu, aby pasowała do Twojej
osobowości.

92. BUY NO DESK - UNTIL YOU'VE SEEN THIS SENSATION OF THE
BUSINESS SHOW
=> Nie kupuj biurka – dopóki nie obejrzysz tego programu.
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93. CALL BACK THESE GREAT MOMENTS AT THE OPERA 
=> Przywołaj z powrotem wspaniałe momenty z opery.
 
94.I LOST MY BULGES ... AND SAVED MONEY TOO' 
=> Jak schudnąć i jednocześnie oszczędzić sporo pieniędzy?
 
95.WHY (BRAND NAME) BULBS GIVE MORE LIGHT THIS YEAR 
=> Dlaczego żarówki (nazwa firmy) dają więcej światła w tym roku?
 
96.$80,000 IN PRICES! HELP US FIND THE NAME FOR THESE NEW
KITCHENS 
=> 80,000$ w puli nagród! Pomóż nam znaleźć nazwę dla nowych
kuchni.
 
97.NOW! OWN FLORIDA LAND THIS EASY WAY ... $10 DOWN AND
$10 A MONTH 
=> Teraz! Własna działka / ziemia na Florydzie w prosty sposób ... $10
mniej i $10 miesięcznie. 
 
98.TAKE ANY THREE OF THESE KITCHEN APPLIANCES - FOR ONLY
$8,95 (VALUES UP TO $15.45) 
=> Wykorzystaj wszystkie trzy urządzenia kuchenne – tylko za $8,95
(Cena wzrośnie do $15.45).

99.SAVE TWENTY CENTS ON TWO CANS OF CRANBERRY SAUCE -
LIMITED OFFER
=> Zaoszczędź 20 centów na dwóch puszkach sosu żurawinowego –
Oferta Limitowana.

100. ONE PLACE-SETTING FREE FOR EVERY THREE YOU BUY!
=> Do każdych 3 miejsc które kupisz dostaniesz jedno miejsce gratis!
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Ten raport skierowany był do uczestników kursu Authority Blogger Course,
ale przez pewien czas jest bezpłatny także dla czytelników Social Media
Workbooks.

Skorzystaj z szablonów poniżej i wypełnij puste pola - stwórz swoje
własne atrakcyjne, przyciągające, generujące kliknięcia nagłówki.

Puste pola uzupełnij tym, czym chcesz (zdrowie, bogactwo, relacje,
czas i styl życia).

1. 10 wskazówek dotyczących oszczędzania pieniędzy / czasu dla __ 
2. Sekret uzyskiwania najlepszej ceny za ____
3. Jak znaleźć najlepsze oferty ____ w sieci
4. Najlepsze gadżety dla ____
5. Czy ____ są warte swojej ceny?

6. Wszystko, co musisz wiedzieć o obniżaniu ceny ____
7. 10 najlepszych porad dla bezproblemowego ____
8. Najlepsze ____ za mniej niż [cena]
9. Niezwykłe, ale osiągalne ____
10. 5 sposobów na zwiększenie swojego ____ bez wydawania więcej
____

11. Sposoby na  ____  w budżecie.
12. 5 sposobów na ____ i zysk!
13. 21 odważnych i kreatywnych pomysłów na  ____
14. Kto jeszcze chce ____?
15. Teraz możesz ____ za darmo!
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16. Jak zdobyć ____ 2 razy szybciej.
17. 10 gwiazd i ich ____
18. ____ style życia bogatych i sławnych
19. Jak wyglądać i działać ____
20. Teraz możesz uzyskać więcej i lepiej ____ przy mniejszym wysiłku

21. ____ jak gwiazda filmowa
22. 9 sposobów, dzięki którym możesz ____ lepiej niż na to
zasługujesz
23. Jak ____ w 10 sekund.
24. Posiadaj ____, z którego możesz być dumny
25. 21 ____ porad dotyczących konwersacji.

26. Znalezienie idealnego ____
27. Zaplanuj idealny ____
28. Czego ____ naprawdę potrzebuje
29. 7 oznak, że jesteś / możesz ____
30. Pobierz teraz ____
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Kryształowa kula i historia:

31. Historia ____
32. Jak ____ wpłynie na ____ w [rok]
33. ____ kiedyś i teraz
34. 40 prognoz dotyczących przyszłości ____
35. Nowoczesne zasady ____
36. ____ lekcje z historii
37. Historia ____

Problemy i obawy:

38. Czy ____ jest wymierającym gatunkiem?
39. Jak pokonać strach przed ____
40. 10 oszustw ____ i jak ich unikać
41. Jak bezpieczne są Twoje ____?
42. 7 najbardziej przerażających ____
43. Top 10 strasznych faktów na temat ____ 
44. Skandaliczne ____ i jak mogą na Ciebie wpłynąć
45. Pozbądź się swoich ____ raz na zawsze
46. Czy Twój ____ może być ____?
47. Czego Twój ____ nie mówi Ci o ____
48. Uważaj na ____ i wiedz, jak je rozpoznać
49. 10 dobrych sposobów, aby NIE ____
50. Jak bezpiecznie ____
51. Niewidoczne / największe niebezpieczeństwa ____
52. ____ nakazy i zakazy
53. 21 sposobów na zepsucie ____
54. 10 powodów, dla których nie należy ____
55. 7 oznak niebezpieczeństwa____ 
56. 7 rzeczy ____ , których nigdy nie powinno się robić

39
 

NIESAMOWITYCH
NAGŁÓWKÓW

PRZEWODNIK DLA
NIE-PISARZY

DOTYCZĄCY PISANIA



Fakt, fikcja, tajemnice, prawda i kłamstwa:

57. Co każdy z nas powinien wiedzieć o ____
58. ____ test osobowości: co Twój ____ mówi o Tobie
59. ____ kłamstwa i jak je dostrzec
60. Fakty i mity na temat ____ 
61. Najprawdziwsza prawda o ____
62. 21 sekretów ekspertów na temat ____, o których nie chcą, abyś
wiedział
63. 101 najpopularniejszych mitów na temat ____
64. 10 faktów na temat  ____, które musisz znać
65. Tajemnica sukcesu w ____
66. Mało znane sposoby na ____
67. Prawda i kłamstwa w ____
68. Wszystko, co musisz wiedzieć o ____
69. 10 kłamstw, które mówimy naszym ____
70. 101 rzeczy, o których nie mówimy na głos  ____
71. Ujawnione: Dlaczego ____
72. Jak rozpoznać fałszywego ____
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Porady dotyczące handlu:

73. Kiedy mądrzej jest ____ lub ____?
74. Mało znane sposoby na ____
75. 10 powodów, dla których lepiej jest ____
76. Jak zaplanować ostateczne ____
77. Jak ____ (wykonać coś, dokonać czegoś) w taki sposób, jak ____
78. ____ prace, które możesz wykonywać sam
79. Oto metoda, która pomaga ____ w ____
80. Oto szybki sposób na ____
81. 7 kreatywnych sposobów na ____
82. Jak być ____
83. 9 zaskakujących rzeczy, które możesz ____
84. ____ jak ekspert w 10 łatwych krokach
85. 21 wskazówek eksperta na temat ____ 
86. 5 powodów, dla których powinieneś ____
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Najlepsze i najgorsze:

87. Top 10 światowych najtańszych / najlepszych / najdroższych ____
88. Najlepsze na świecie ____, na których zakup możesz faktycznie
sobie pozwolić.
89. Najgorsze na świecie  ____
90. Najbardziej niezwykłe na świecie ____
91. Najśmieszniejsze ____ historie
92. Najseksowniejszy ____ na świecie
93. Top 10 najlepszych i najgorszych ____ na świecie
94. Top 19 najbardziej przyjaznych ____
95. 100 przydatnych lub pięknych ____
96. 5 powodów, dla których ____ jest lepszy niż ____
97. Top 10 najważniejszych na świecie ____
98. Top 20 klipów o ____ w filmach i telewizji
99. 10 rzeczy  ____ , których nie chcemy widzieć ____
100. 21 najzabawniejszych ____
101. Najgorsze na świecie porady dotyczące ____ 
102. 10 powodów, dla których ____ jest najgorszy z ____
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