200 headlines matadoras para você só copiar e colar

Gatilho mental da comprovação:
Se muitas pessoas tiveram resultados com isso significa que o leitor
também pode ter.
1 uma maneira 100% garantida de _________ sem _________
Uma maneira 100% garantida de adestrar o seu cão sem precisar contratar um
profissional!
Uma maneira 100% garantida de ganhar dinheiro sem precisar trabalhar
Uma maneira 100% garantida de ter um corpo sarado sem ficar horas na
academia

2 finalmente, uma maneira testada e aprovada de _________ sem
_________!
Finalmente, uma maneira testada e aprovada de aprender francês sem precisar
sair da sua casa!
Finalmente, uma maneira testada e aprovada de educar seus filhos sem
precisar ajuda de profissionais!
Finalmente, uma maneira testada e aprovada de ganhar dinheiro online sem
precisar fazer altos investimentos!

3 finalmente uma maneira 100% comprovada de _________ sem
_________
Finalmente uma maneira 100% comprovada de perder peso sem fazer dietas
malucas!
Finalmente uma maneira 100% comprovada de conquistar uma garota sem que
você fique nervoso!
Finalmente uma maneira 100% comprovada de abrir seu negócio online sem
gastar muito dinheiro!

4 aplique estas _________e melhore _________
Exemplos:

Aplique estas 5 técnicas secretas e melhore sua saúde

Aplique estas 8 estratégias secretas e melhore as vendas do seu e-commerce
Aplique estas 3 receitas secretas e melhore sua pele em 100%

5 Como criar _________ em menos de
_________ Como criar um funil de vendas em menos de
24 horas!
Como criar um e-commerce em menos de 15 dias!
Como criar um curso online em menos de 1 mês!

6 Conheça agora a única maneira comprovada de _________
Conheça agora a única maneira comprovada de perder peso sem precisar
frequentar uma academia
Conheça agora a única maneira comprovada de voltar a forma depois da
gravidez fazendo exercícios em casa
Conheça agora a única maneira comprovada de falar alemão estudando
apenas online

7 Manual _________tudo o que você precisa saber antes de
______
Manual facebook ads: tudo o que você precisa saber antes de começar a
anunciar
Manual do empreendedor: tudo o que você precisa saber antes de começar a
criar seu negócio próprio
Manual da gestante: tudo o que você precisa saber antes de engravidar

8 Aplique estas _________e melhore _________
Aplique estas 5 técnicas secretas e melhore sua saúde
Aplique estas 8 estratégias secretas e melhore as vendas do seu e-commerce
Aplique estas 3 receitas secretas e melhore sua pele em 100%

Headlines de autoridade
Mostre que não é qualquer pessoa que está dizendo aquilo mas sim

uma autoridade no assunto para transmitir confiança para ao leitor.

9 _________revela os segredos para _________ sem ficar
_________
Personal trainer revela os segredos para ter um corpo sarado sem ficar horas
na academia!
Empreendedor digital revela os segredos para ter um negócio online sem
precisar sair do seu emprego atual!

10 Atenção: _________ descobrem como _________ sem
_________
Atenção: Fisiculturistas descobrem como ter um corpo musculoso sem uso de
anabolizantes!
Atenção: pediatras descobrem como eliminar cólicas de recém nascidos sem
uso de remédios!

11 Como um _________do _______ descobriu uma _________ de
_________ sem _________
Como um médico de São Paulo descobriu uma simples, rápida e segura
maneira de emagrecer sem dietas restritivas!
Como um fisiculturista do Rio de Janeiro descobriu um simples, rápido e seguro
método de ganhar massa muscular sem precisar se matar na academia!
Como um confeiteiro do Rio Grande do Sul descobriu um método simples e
rápido de fazer bolos no pote sem perder horas na cozinha!

12 _________ descobre como ganhar _________ por _________
vendendo _________
Dona de casa descobre como ganhar R$5 mil por mês vendendo bolos no pote
Ex funcionário público descobre como ganhar R$750,00 por semana vendendo
cursos online
Professor descobre como {ganhar R$3 mil em 15 dias dando aulas online

13 Especialista em _________ ensina como _________ com
apenas _________

Especialista em marketing digital ensina como iniciar seu próprio negócio na
internet com apenas R$100
Especialista em Photoshop ensina como editar suas fotos
profissionalmente com apenas alguns comandos
Especialista em Facebook Ads ensina como criar anúncios que convertem com
apenas R$5 por dia

14 O que os _________ fazem quando têm
_________? O que os médicos fazem quando têm dor de
cabeça?
O que os fisiculturistas fazem quando têm perda de massa
muscular? O que os comerciantes fazem quando têm queda nas
vendas?

15 Quando você perguntar a _________ sobre _________ é isso
que ele vai responder!
Quando você perguntar a um farmacêutico sobre remédios genéricos é isso
que ele vai responder!
Quando você perguntar a um personal trainer sobre whey protein é isso que ele
vai responder!
Quando você perguntar a um dermatologista sobre filtros solares é isso que ele
vai responder!

16 _________ quebra o silêncio e conta tudo o que sabe sobre
como _________ sem _________
Personal trainer quebra o silêncio e conta tudo o que sabe sobre como ganhar
massa muscular sem precisar freqüentar uma academia
Endocrinologista quebra o silêncio e conta tudo o que sabe sobre como
controlar o diabetes sem fazer uso de remédios
Professor de inglês quebra o silêncio e conta tudo o que sabe sobre como falar
fluentemente sem ficar anos estudando

17 Especialista em _________ descobre o segredo de _________
sem _________

Especialista em musculação descobre o segredo de ter o corpo dos seus
sonhos sem perder horas na academia
Especialista em nutrição descobre o segredo de ter uma alimentação mais
saudável sem precisar alimentos caros no mercado
Especialista em marketing digital descobre o segredo de ter um negócio
rentável em menos de 6 meses

Headlines • gatilho mental: facilidade
As pessoas não querem coisas difíceis e complicadas de serem
executadas e quando você deixa isso claro as chances delas
clicarem aumenta muito.

18 Você está pronto para _________ sem _________?
Você está pronto para aprender a tocar piano sem precisar se matricular em
uma escola?
Você está pronto para ensinar pessoas de todo o brasil sem precisar sair de
casa?
Você está pronto para fazer vendas online sem precisar ficar o dia todo na
frente do computador?

19 Ótima notícia: agora qualquer um pode _________ sem
_________
Ótima notícia: agora qualquer um pode ter um corpo sarado sem ficar horas na
academia!
Ótima notícia: agora qualquer um pode adestrar seu cão sem precisar contratar
um profissional!
Ótima notícia: agora qualquer um pode aprender inglês sem precisar ficar
horas em uma sala de aula!

20 _________ em _________ passos simples
Investimento na bolsa em 3 passos simples
Manutenção do seu carro em 5 passos simples
Compra online com segurança em 3 passos simples

21 Tudo que você precisa é _________ e você já estará apto para

_________ sem _________
Tudo que você precisa é um computador e uma conexão com a internet e você
já estará apto para ter seu negócio online sem precisar mais ser empregado
Tudo que você precisa é um espaço na sala e você já estará apta para {voltar
ao seu corpo de antes da gravidez} sem {precisar ir até uma academia}
Tudo que você precisa é de apenas 30 minutos por dia e você já estará apto
para ter um corpo malhado sem precisar contratar um personal trainer

22 Você pode duplicar facilmente meu sucesso se usar os mesmos
segredos que usei para _________
Você pode duplicar facilmente meu sucesso se usar os mesmos segredos que
usei para ter um corpo sarado sem ficar horas na academia
Você pode duplicar facilmente meu sucesso se usar os mesmos segredos que
usei para ter meu negócio na internet sem fazer altos investimentos
Você pode duplicar facilmente meu sucesso se usar os mesmos segredos que
usei para vender através do facebook investindo apenas r$10,00 por dia

23 Tudo o que você precisa saber para _________ usando apenas
_________
Tudo o que você precisa saber para ganhar dinheiro na internet usando apenas
seu conhecimento
Tudo o que você precisa saber para melhorar seu desempenho sexual usando
apenas sua imaginação
Tudo o que você precisa saber para dormir melhor a noite usando apenas
músicas relaxantes

24 Aqui está a maneira número um de _________ sem _________
Aqui está a maneira número um de educar seus filhos sem ajuda de um
profissional
Aqui está a maneira número um de construir um negócio de sucesso sem
gastar todas as suas economias
Aqui está a maneira número um de aprender receitas deliciosas sem precisar
gastar com cursos e mais cursos

25 Agora você pode ter _________ dos seus sonhos – mais barato

e mais rápido do que você imagina!
Agora você pode ter o corpo dos seus sonhos – mais barato e mais rápido do
que você imagina!
Agora você pode ter o negócio dos seus sonhos – mais barato e mais rápido do
que você imagina!
Agora você pode ter o carro dos seus sonhos – mais barato e mais rápido do
que você imagina!

26 Super fácil: _________ simples que os profissionais de
__________ usam para _________
Super fácil: 5 maneiras simples que os profissionais de marketing digital usam
para promover seus cursos
Super fácil: 7 atitudes simples que os profissionais de desenvolvimento pessoal
usam para terem mais rendimento diário
Super fácil: 3 técnicas simples que os profissionais de medicina usam para
acabar com a dor de cabeça

Headlines • gatilho mental: desejo
Todas as pessoas no mundo desejam alguma coisa.

27 Você deseja _________ sem _________ então siga estes
_________
Você deseja ter um corpo sarado sem ficar horas na academia? Então siga
estes 7 passos simples!
Você deseja vender mais no seu e-commerce sem precisar investir mais em
ferramentas? Então siga estas 7 estratégias simples!
Você deseja perder a barriga sem precisar passar fome? Então siga estes {7
hábitos saudáveis!}

28 Você realmente deseja _________ apenas _________
Você realmente deseja acabar com as espinhas apenas usando receitas
caseiras?
Você realmente deseja falar inglês apenas fazendo aulas online? Você

realmente deseja conquistar as mulheres apenas conversando com elas?

29 Quer acelerar _________ você precisa ler isto
primeiro! Quer acelerar o seu aprendizado? Você precisa ler isto
primeiro! Quer acelerar as suas vendas? Você precisa ler isto
primeiro! Quer acelerar o seu metabolismo? Você precisa ler isto
primeiro!

30 Por que todo mundo quer saber sobre
_________? Por que todo mundo quer saber sobre esses
investimentos? Por que todo mundo quer saber sobre esse
corpo malhado? Por que todo mundo quer saber sobre essa
pele lisinha?

31 Querendo saber como fazer _________? Leia isso!
Querendo saber como fazer seu dinheiro durar mais? Leia isso!
Querendo saber como fazer sua vida amorosa melhorar? Leia
isso! Querendo saber como fazer sua loja vender mais? Leia isso!

32 Você precisa gerar mais _________?

Você precisa gerar mais vendas através do facebook?
Você precisa gerar mais tráfego para o seu blog?
Você precisa gerar mais resultados para a sua empresa?

33 Se você deseja saber o que eu sei sobre _________, não deixe
de ler este importante _________ onde eu revelo como _________
sem _________
Se você deseja saber o que eu sei sobre musculação, não deixe de ler este
importante artigo onde eu revelo como ganhar músculos sem uso de
anabolizantes

Se você deseja saber o que eu sei sobre confeitaria, não deixe de ler este
importante e-book onde eu revelo como fazer bolos no pote sem gastar
muito
Se você deseja saber o que eu sei sobre educação infantil, não deixe de ler
este importante infográfico onde eu revelo como eduquei meus filhos sem
parecer uma mãe carrasca

Topo

Headlines • gatilho mental: números As pessoas
adoram uma lista e números sempre atraem os leitores.
34 _________ que você pode _________ sem _________
7 exercícios que você pode fazer para ter um corpo malhado sem precisar ir
para uma academia!
10 estratégias que você pode usar para triplicar suas vendas sem gastar com
anúncios!
5 métodos que você pode utilizar para adestrar seu cão sem fazer grandes
esforços!

35 _________ vencedoras que você pode _________ para
_________!
10 estratégias vencedoras que você pode usar para aumentar suas vendas
hoje mesmo!
5 exercícios vencedores que você pode fazer hoje mesmo para começar a
eliminar peso!
7 práticas vencedoras que você pode usar para ter mais disposição durante o
dia!

36 As _________ mais rápidas _________!
As 7 maneiras mais rápidas de perder a barriga!
As 7 maneiras mais rápidas de fazer vendas online!
As 7 estratégias mais rápidas para conquistar mais clientes!

37 _________ razões para você _________!
47 razões para você comer salada no almoço!
25 razões para você começar a perder peso!
85 razões para você não comer mais produtos enlatados!

38 _________ páginas gratuitas sobre marketing: entrevista com
_________
50 páginas gratuitas sobre marketing: entrevista com Tony Robbins
25 páginas gratuitas sobre fitness: entrevista com Solange Frazão
65 páginas gratuitas sobre culinária: entrevista com Edu Guedes

39 _________ fáceis _________ sem _________
7 maneiras fáceis de ter um corpo sarado sem ficar horas na academia 7
métodos fáceis de falar em público sem entrar em pânico 7 estratégias
fáceis de aplicar no seu negócio sem perder tempo e dinheiro

40 __________________ grátis para você!
50 livros de marketing digital grátis para você!
5 e-books com receitas diversas grátis para você!
100 sites com imagens para download grátis para você!

41 7 incríveis maneiras de _________ _________ 7 incríveis
maneiras de emagrecer rápido com apenas 20 minutos diários
7 incríveis maneiras de melhorar seu relacionamento mudando suas atitudes
diárias
7 incríveis maneiras de melhorar sua saúde com estes 2 simples exercícios

42 _________ tipos de _________. Qual o seu

tipo? Seis tipos de investidores. Qual o seu tipo?
Dez tipos de empreendedores. Qual o seu tipo?
Oito tipos de professores. Qual o seu tipo?

43 _________ problemas já solucionados sobre _________
– conheça-os!
5 problemas já solucionados sobre dor nas costas – conheça-os!
7 problemas já solucionados sobre depressão – conheça-os! 13
problemas já solucionados sobre má circulação – conheça-os!

44 _________ de _________ que você pode ter perdido – aproveite
agora!
10 dicas de churrasco que você pode ter perdido – aproveite agora!
5 oportunidades de estudar fora do pais que você pode ter perdido – aproveite
agora!
7 maneiras de vendar mais como afiliado que você pode ter perdido – aproveite
agora!

45 _________ sobre _________ que você sempre quis fazer!
10 perguntas sobre sexualidade que você sempre quis fazer! 15
perguntas sobre desenvolvimento pessoal que você sempre quis fazer! 7
perguntas sobre empreendedorismo que você sempre quis fazer!

46 _________ erradas _________. Isso pode levá-lo _________
– rápido!
5 maneiras erradas de criar seu negócio próprio. Isso pode levá-lo ao
fracasso – rápido!
5 exercícios errados para emagrecer. Isso pode levá-lo a desistência – rápido!
7 posições erradas ao se sentar. Isso pode levá-lo a problemas na coluna
– rápido!

47 _________ maneiras comprovadas para _________ sem
_________
7 maneiras comprovadas para ter um corpo sarado sem ficar horas na
academia
5 maneiras comprovadas para perder peso sem passar fome
9 maneiras comprovadas para ganhar dinheiro pela internet sem altos
investimentos

48 Os 10 grandes mitos sobre _________!
Os 10 grandes mitos sobre emagrecimento!
Os 10 grandes mitos sobre morar em outro país!
Os 10 grandes mitos sobre clareamento dos dentes!

49 Os 7 crimes que cometemos contra
_________ Os 7 crimes que cometemos contra nosso
estômago
Os 7 crimes que cometemos contra nossa autoestima
Os 7 crimes que cometemos contra nossa saúde

50 _________ truques que vão _________ _________!
10 truques que vão te transformar em um autêntico chef de
cozinha! 7 truques que vão fazer de você um mestre do churrasco!
15 truques que vão transformar você em um ótimo copywriter!

51 _________ lições sobre _________ que você precisa aprender
para ter sucesso!
15 lições sobre empreendedorismo que você precisa aprender para ter
sucesso!
10 ensinamentos sobre marketing multi nível que você precisa aprender para

ter sucesso!
7 estratégias sobre vendas online que você precisa aprender para ter sucesso!

52 _________ maneiras para você poder obter mais _________
– comprovado!
5 maneiras para você poder obter mais vendas – comprovado! 7
técnicas para você poder obter mais rendimento – comprovado!
10 receitas para você poder obter mais lucro – comprovado!

53 _________ melhores _________ de todos os tempos sobre
_________
50 melhores tweets de todos os tempos sobre amor
25 melhores frases de todos os tempos sobre motivação
33 melhores artigos de todos os tempos sobre casamento

54 _________ dicas incríveis para você _________ sem precisar
ficar_________
142 dicas incríveis para você dominar seu iphone sem precisar ficar
buscando na internet
33 frases de motivação para você enviar aos seus clientes sem
precisar ficar pesquisar no google
356 headlines poderosas para você criar seus anúncios sem
precisar ficar quebrando a cabeça
Topo

Headlines • gatilho mental: descoberta
A descoberta gera curiosidade e isso faz com que as pessoas
tenham muito mais interesse em saber do que se trata o
assunto.

55 Descubra hoje mesmo como _________ com apenas

_________!
Descubra hoje mesmo como perder as gordurinhas com apenas alguns
minutos de exercícios diários
Descubra hoje mesmo como abrir seu negócio próprio com apenas um
computador e internet
Descubra hoje mesmo como fazer receitas incríveis com ingredientes que você
tem em casa

56 Descubra aqui a melhor maneira de _________ sem _________
Descubra aqui a melhor maneira de perder peso rápido sem fazer exercícios
cansativos
Descubra aqui a melhor maneira de aprender inglês com apenas 1 hora por dia
Descubra aqui a melhor maneira de educar seus filhos sem precisar aumentar
seu tom de voz

57 Descubra como eu melhorei _________ em
_________! Descubra como eu melhorei minha memória em 1
semana!
Descubra como eu melhorei minha auto estima em 5 dias!
Descubra como eu melhorei minhas vendas em 10 dias!

58 Como uma nova descoberta transformou um _________ em um
_________
Como uma nova descoberta transformou um rapaz tímido em um sedutor
Como uma nova descoberta transformou um vendedor sem resultados em um
gerente de vendas
Como uma nova descoberta transformou um rapaz franzino em um personal
trainer

59 Faça esse teste de 1 minuto e descubra que tipo de _________
você é!
Faça esse teste de 1 minuto e descubra que tipo de amante você é! Faça

esse teste de 1 minuto e descubra que tipo de empreendedor você é!
Faça esse teste de 1 minuto e descubra que tipo de líder você é!

60 Descubra como _________ e _________ sem _________
Descubra como alcançar prosperidade financeira e atingir suas metas sem ser
um especialista na área
Descubra como ter renda passiva e viver com mais tranquilidade sem ter que
esperar até se aposentar
Descubra como ter boas noites de sono e acordar mais dispostto sem fazer uso
de medicamentos

61 Descubra minhas _________ para _________ as _________!
Descubra minhas top 5 táticas poderosas para bombar as suas vendas!
Descubra minhas 8 estratégias infalíveis para duplicar as visitas do meu blog!
Descubra minhas 3 técnicas eficazes para conquistar as pessoas ao seu
redor

62 Descubra de _________ como _________
Descubra de forma prática e simples como alavancar sua carreira
Descubra de forma objetiva como aumentar em 200% suas
vendas Descubra de forma rápida como aumentar as visitas do
seu site

63 Descubra como _________ sem _________ e sem _________
Descubra como fazer mais coisas durante o dia sem correria e sem que seu dia
precise ter 48 horas
Descubra como melhorar seu relacionamento sem ciúmes e sem cobranças
desnecessárias
Descubra como melhorar sua vida financeira sem trabalhar dobrado e sem
contar com a mega sena

64 Depois de muitas tentativas descobri o que poderia me ajudar a

_________
Depois de muitas tentativas descobri o que poderia me ajudar a abrir meu
negócio online
Depois de muitas tentativas descobri o que poderia me ajudar a ter uma vida
mais saudável
Depois de muitas tentativas descobri o que poderia me ajudar a passar no
concurso público

65 Você está prestes a descobrir _________ _________ – clique e
Você está prestes a descobrir as 10 melhores maneiras de ter uma gravidez
saudável – clique e descubra!
Você está prestes a descobrir os 7 melhores lugares para viajar na lua de mel –
clique e descubra!
Você está prestes a descobrir os 12 melhores países do mundo pra se morar –
clique e descubra!
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Headlines • gatilho mental: prova social
As pessoas costumam confiar em métodos que geram resultados a
alguém.

66 Descubra como _________ _________ em apenas _________.
Nós temos a prova!
Descubra como 334 clientes aumentaram suas vendas em apenas 3
meses. Nós temos a prova!
Descubra como 127 pacientes melhoraram sua autoestima em apenas 2
meses. Nós temos a prova!
Descubra como 572 pessoas abriram seu negócio próprio em apenas 4 meses.
Nós temos a prova!

67 Com _________ eu aumentei _________ em _________ em
_________ dias!
Com essa técnica eu aumentei minha conversão em 227% em 5 dias!

Com essa estratégia eu aumentei meus clientes em 135% em 15 dias!
Com esse método eu aumentei minhas vendas em 85% em 10 dias!

Headlines • gatilho mental: escassez
As pessoas tem medo de perder algo que parece muito bom e que
poderão não conseguir mais se deixarem pra depois.

68 _________ minhas técnicas de _________!
[Somente hoje] minhas técnicas de compra de tráfego
reveladas [Somente hoje] minhas técnicas de como perder peso
reveladas [Somente hoje] minhas técnicas de adestramento
reveladas

69 E-book gratuito: tudo sobre _________ _________ E-book
gratuito: tudo sobre perder peso depois da gravidez [por tempo limitado]
E-book gratuito: tudo sobre calvície [por tempo limitado]
E-book gratuito: tudo sobre eliminar espinhas [por tempo ]

Headlines • gatilho mental: medo
Qualquer que seja o medo que a pessoa tenha ela vai querer se
livrar dele o quanto antes e se você oferecer a solução certa pra
ela.

70 Você comete estes erros básicos _________?
Você comete estes erros básicos em marketing digital?
Você comete estes erros básicos nos seus investimentos?
Você comete estes erros básicos nos seus relacionamentos?

71 Eu estava desesperado, até que descobri esta simples maneira
de _________ sem _________!
Eu estava desesperado, até que descobri esta simples maneira de eliminar
minhas espinhas sem ficar indo ao dermatologista
Eu estava desesperado, até que descobri esta simples maneira de falar em
público sem sentir calafrios!
Eu estava desesperado, até que descobri esta simples maneira de acabar com
a depressão sem tomar remédios fortes

72 Como se livrar do perigo _________
_________! Como se livrar do perigo de um infarto aos 40
anos! Como se livrar do perigo da obesidade na
adolescência! Como se livrar do perigo procrastinação no
seu dia a dia!

73 Um pequeno erro que custou _________ a
_________ Um pequeno erro que custou R$80,000.00 a esse
empresário Um pequeno erro que custou 33 mil inscritos a essa
youtuber Um pequeno erro que custou 7 cancelamentos a esse
vendedor

74 Você está preocupado com sua
_________? Você está preocupado com sua saúde?
Você está preocupado com seus filhos?
Você está preocupado com seu relacionamento?

75 Imagine que isso aconteça com
_________… Imagine que isso aconteça com o seu
casamento... Imagine que isso aconteça com a sua

empresa
Imagine que isso aconteça com as suas vendas

76 Imagine poder _________ sem medo!
Imagine poder falar em público sem medo!
Imagine poder falar inglês fluentemente sem
medo! Imagine poder chegar em uma garota sem
medo!

77 _________ – preste atenção para estes
_________ Colesterol – preste atenção para estes 10 sinais
AVC – preste atenção para estes 5 sintomas
Depressão – preste atenção para estes 7 indícios

78 Você está preocupado com sua _________ ?
Você está preocupado com sua saúde?
Você está preocupado com seus filhos?
Você está preocupado com seu relacionamento?

79 Imagine que isso aconteça com _________…
Imagine que isso aconteça com o seu casamento...
Imagine que isso aconteça com a sua empresa...
Imagine que isso aconteça com as suas vendas...

Headlines • gatilho mental: aceitação
Todo o ser humano tem algo que ele não aceita, seja em si mesmo
ou na situação em que se encontra e com certeza gostaria de dar
um jeito nisso.

80 Você também não gosta de _________, certo?

Você também não gosta de dívidas, certo?
Você também não gosta de ter barriga, certo?
Você também não gosta de ganhar pouco, certo?

81 Como você se sentiria se pudesse _________ sem _________ ?
Como você se sentiria se pudesse ter um corpo malhado sem ficar horas na
academia?
Como você se sentiria se pudesse viajar o mundo todo sem pagar uma fortuna
por essas passagens aéreas?
Como você se sentiria se pudesse trocar de carro todo ano sem precisar ficar
todo individado?

82 Por que algumas pessoas estão sempre no “quase
_________”? Por que algumas pessoas estão sempre no “quase ganhei
dinheiro na bolsa”?
Por que algumas pessoas estão sempre no “quase emagreci no verão
passado”?
Por que algumas pessoas estão sempre no “quase bati a meta de vendas”?

83 Como você se sentiria se _________ _________ e _________?
Como você se sentiria se pudesse ter uma renda extra trabalhando em casa e
ter mais liberdade financeira?
Como você se sentiria se pudesse perder 3kg por semana sem sair de casa e
se sentir super confiante?
Como você se sentiria se pudesse passar mais tempo com seus filhos
trabalhando em casa e assim acompanhando o crescimento deles?

Headlines • gatilho mental: gratuito
Todo mundo gosta de coisas gratuitas. Né?! ��

84 Faça o download gratuito _________ e torne-se
_________ Faça o download gratuito destas 17 dicas e torne-se
fluente em ingçês
Faça o download gratuito destas 35 estratégias e torne-se especialista em
Face Ads
Faça o download gratuito 27 passos avançados e torne-se um empreendedor
online

85 _________ grátis revela como _________ em apenas
_________ !
Relatório grátis revela como aumentei minhas vendas em apenas 15
dias! Planilha grátis revela como poupei R$5.351,00 em apenas 43 dias!
E-book Grátis revela como faturei R$42.780,00 em apenas 27 dias!

86 Baixe gratuitamente o _________ já feito para _________ em
início de carreira!
Baixe gratuitamente o manual mais completo já feito para coaches em início de
carreira!
Baixe gratuitamente o e-book mais completo já feito para confeiteiros em início
de carreira!
Baixe gratuitamente o guia mais completo já feito para empreendedores em
início de carreira!

87 Baixe grátis nosso _________ que comprovadamente
_________ e _________
Baixe grátis nosso top 3 melhores anúncios que comprovadamente dobram as
vendas e economizam até 80% do seu orçamento
Baixe grátis nosso e-book sofre finanças que comprovadamente muda
completamente sua vida financeira e ajuda você a poupar até 37% do seu
salário
Baixe grátis nosso infográfico sobre receitas que comprovadamente ajuda você
a emagrecer e ter o corpo dos seus sonhos!

88 _________ grátis revela as x grandes _________ que fazem
você _________
Aula grátis revela as 3 grandes mentiras que fazem você gastar rios de dinheiro
com anúncios
E-book grátis revela as 10 grandes verdades que fazem você perder peso
definitivamente
Podcast gratuito revela os 10 grandes segredos que fazem você ser um
homem mais elegante

Headlines • gatilho mental: dificuldade
Você chama atenção e evidencia uma dificuldade que a pessoa já
tem porém, você mostra que existe uma solução.

89 Você achava impossível _________ sem _________? Você
achava impossível ter um corpo sarado sem ficar horas na academia?

90 Está difícil conseguir _________? Aqui está a fórmula para
_________ sem _________
Está difícil conseguir mais vendas? Aqui está a fórmula para duplicar suas
vendas sem aumentar seu investimento em anúncios!
Está difícil conseguir um dinheiro a mais? Aqui está a fórmula para ter uma
ótima renda extra sem precisar fazer bico.
Está difícil conseguir mais clientes? Aqui está a fórmula para aumentar sua
clientela sem precisar baixar seus preços

91 Quando você tiver dificuldade para _________, isto é o que deve
fazer!
Quando você tiver dificuldade para emagrecer, isto é o que deve fazer!
Quando você tiver dificuldade para engravidar, isto é o que deve fazer!
Quando você tiver dificuldade para dormir a noite, isto é o que deve
fazer!

Headlines • gatilho mental: segredo
Tudo que é segredo desperta a curiosidade e se esse for revelado
então, aí que a pessoa vai querer saber mesmo!

92 O segredo que fará _________!
O segredo que fará as pessoas se encantarem por você
O segredo que fará você perder peso definitivamente
O segredo que fará você falar em público sem medo

93 Conheça de perto os segredos dos _________ e descubra como
_________
Conheça de perto os segredos dos adestradores e descubra como adestrar
seu cão com apenas 30 minutos por dia
Conheça de perto os segredos dos empreendedores digitais e descubra como
criar seu negócio online usando apenas seu celular e seu computador
Conheça de perto os segredos dos chefes de cozinha e descubra como criar
pratos deliciosos com alimentos do dia a dia

94 Um incrível segredo para _________ _________
Um incrível segredo para ter o corpo dos sonhos sem precisar fazer
exercícios chatos e repetitivos
Um incrível segredo para poupar mais dinheiro eliminando
pequenos hábitos diários
Um incrível segredo para memorizar seus compromissos com
apenas 3 exercícios simples

Headlines • gatilho mental: dúvida
Você vai chamar a atenção da pessoa para algo que ela tenha uma
possível dúvida (que envolva o emocional), porém, você vai mostrar
pra ela que é possível acreditar e conseguir.

95 Meus amigos riam quando eu disse que _________, mas
quando me viram _________…
Meus amigos riam quando eu disse que conquistaria aquela garota mas
quando me viram de mãos dadas com ela...
Meus amigos riam quando eu disse que iria trabalhar com marketing digital,
mas quando me viram ganhando mais que antes...
Meus amigos riam quando eu disse que iria fazer academia, mas quando me
viram sem camisa...

96 Você acredita se eu disser que você pode _________ com
_________ ?
Você acredita se eu disser que você pode emagrecer com 3 refeições ao dia?
Você acredita se eu disser que você pode aprender a tocar violão com apenas
10 aulas?
Você acredita se eu disser que você pode melhorar sua visão com apenas 1
exercício diário?

97 “impossível”… era o que eu pensava antes de descobrir uma
maneira de _________ sem _________
“impossível”… era o que eu pensava antes de descobrir uma maneira
de eliminar minhas gordurinhas} sem ter que passar fome
“impossível”… era o que eu pensava antes de descobrir uma maneira de
conquistar os homens sem ficar nervosa e suando
“impossível”… era o que eu pensava antes de descobrir uma maneira de fazer
vendas todo dia sem ter que investir em anúncios pagos

98 Você acredita se eu disser que você pode _________ sem
_________
Você acredita se eu disser que você pode acabar com a calvície sem precisar
fazer implante?
Você acredita se eu disser que você pode ter dentes brancos sem precisar
gastar com dentista?
Você acredita se eu disser que você pode dar aulas pra todo Brasil sem

precisar sair de casa?

99 Se você acredita que pode _________ sem _________, então
clique aqui!
Se você acredita que pode ter um corpo sarado sem ficar horas na
academia, então clique aqui!
Se você acredita que pode aprender novos idiomas sem ficar horas estudando
gramática, então clique aqui!
Se você acredita que pode falar em público sem ficar com medo e suando frio,
então clique aqui!

Topo

Headlines • gatilho mental: tempo
Quando você desperta o senso de urgência nas pessoas isso
chama atenção. O que elas não querem é perder muito tempo
fazendo algo, aprendendo algo, elas querem resultados
rápidos.

100 Clique somente se quiser _________ !
Clique somente se quiser dobrar seu faturamento em 30
dias Clique somente se quiser perder 10kg em 2 semanas
Clique somente se quiser viajar pra qualquer lugar do mundo quando quiser
sem precisar se preocupar com preço

101 Você pode me agradecer mais tarde – _________ para você
começar a _________ hoje mesmo!
Você pode me agradecer mais tarde – 3 razões para você começar a
empreender hoje mesmo!
Você pode me agradecer mais tarde – 5 motivos para você começar a perder
peso hoje mesmo!
Você pode me agradecer mais tarde – 7 motivos para você começar a fazer
caminhada hoje mesmo!

102 Gostaria de _________ _________ _________
Gostaria de perder 5 quilos na semana que vem?
Gostaria de começar a ganhar R$3.000,00 por semana a partir do mês que
vem?
Gostaria de aumentar suas vendas em 67% a partir de amanhã?

103 Urgente: descubra os segredos nunca antes revelados de como
_________ sem _________
Urgente: descubra os segredos nunca antes revelados de como acabar com as
espinhas sem fazer tratamentos agressivos
Urgente: descubra os segredos nunca antes revelados de como melhorar seu
desempenho sexual sem fazer uso de remédios
Urgente: descubra os segredos nunca antes revelados de como vender todos
os dias na internet sem precisar ser um expert em marketing digital

Headlines • gatilho mental: revelação
Se foi revelado é porque estava em segredo, ninguém sabia,
então….opa, quero saber também!
104 Revelação surpreendente: 7 maneiras de _________ sem
_________
Revelação surpreendente: 7 maneiras de ter renda extra garantida sem
precisar fazer horas extras no trabalho
Revelação surpreendente: 7 maneiras de melhorar seu desempenho
sexual sem usar viagra
Revelação surpreendente: 7 maneiras de economizar mais dinheiro sem deixar
de comprar o que você gosta

105 Novo e revolucionário _________ revela como _________ sem
_________
Novo e revolucionario método revela como ganhar massa muscular sem ficar
horas na academia

Novo e revolucionaria estratégia revela como triplicar suas vendas sem gastar
rios de dinheiro em treinamentos
Nova e revolucionaria técnica revela como liderar sua equipe sem precisar
fazer inúmeras reuniões semanais

Headlines • gatilho mental: maneiras
As pessoas estão acostumadas com as maneiras delas, mas
existem muitas outras e elas vão querer conhecer também.

106 _________ maneiras de _________
Deliciosas maneiras de alimentar bem seus filhos
Confiáveis maneiras de perder peso
Curiosas maneiras de aumentar sua auto-estima

107 Qual a melhor maneira de _________ sem
_________ Qual a melhor maneira de fazer ovos de páscoa sem
gastar muito
Qual a melhor maneira de educar seus filhos sem precisar aumentar o tom de
voz
Qual a melhor maneira de fazer uma horta em casa sem muito investimento

108 Uma maneira _________ de _________, mas que deu
certo! Uma maneira estranha de vender todos os dias, mas que deu certo!
Uma maneira diferente de abordar os clientes, mas que deu certo! Uma
maneira improvável de relaxamento, mas que deu certo!

Headlines • gatilho mental: especifidade
Mostrar que o que você está oferecendo é específico para aquele
tipo de pessoa ou para o problema que ela tem. Quem se identifica
com certeza clica.

109 Somente para _________ que querem
_________ Somente para homens que querem pedir
demissão
Somente para mulheres que querem trabalhar em casa
Somente para alunos que querem fazer o ENEM

110 Para _________ – veja aqui como começar agora mesmo!
Para pessoas que querem ter um negócio próprio – veja aqui como começar
agora mesmo!
Para pessoas que querem empreender online – veja aqui como começar agora
mesmo!
Para pessoas que querem ter renda extra – veja aqui como começar agora
mesmo!

111 Você não precisa ser _________ para _________
Você não precisa ser rico para investir em anúncios
Você não precisa ser uma modelo para chamar a atenção dos homens
Você não precisa ser professor para criar seus próprios cursos online

112 Somente para quem _________: a maneira rápida e fácil de
_________ sem _________
Somente para quem vai se casar: a maneira rápida e fácil de organizar seu
casamento sem se estressar
Somente para quem quer economizar: a maneira rápida e fácil de guardar
dinheiro sem deixar de sair nos fins de semana
Somente para quem tem cães bravos: a maneira rápida e fácil de adestrar seu
cão sem ajuda de um profissional

113 _________: saiba o que fazer e o que não
fazer! Bolos no pote: saiba o que fazer e o que não fazer!
Exercícios para emagrecer: saiba o que fazer e o que não

fazer! Churrasco: saiba o que fazer e o que não fazer!

114 Você _________ da maneira certa? _________ vão ajudar
você a responder!
Você faz churrasco da maneira certa? Estas 5 dicas vão ajudar você a
responder!
Você dorme da maneira certa? Estes 8 macetes vão ajudar você a responder!
Você corre da maneira certa? Estas 5 técnicas vão ajudar você a responder!

Headlines • gatilho mental: transformação
Mostrar uma solução para a pessoa que quer mudar, transformar, a
situação ou condição em que se encontra.
115 Transforme ________ com estes __________
Transforme gordurinhas em músculos com estes exercícios simples e fáceis
Transforme ideias com este manual do empreendedor
Transforme seu conhecimento em dinheiro com este passo a passo

116 Como uma __________ conseguiu ___________ usando
apenas ____________
Como uma jovem cheia de espinhas conseguiu ter uma pele linda usando
apenas produtos naturais
Como um rapaz tímido conseguiu dar uma palestra pra 300 pessoas usando
apenas estas 5 técnicas de respiração
Como um trabalhador sem curso superior conseguiu ter uma renda mensal de
R$5.000,00 usando apenas um computador e internet

Headlines • gatilho mental: curiosidade
A curiosidade é algo natural no ser humano e sempre estamos
querendo descobrir ou saber de algo novo, diferente. Nem que não
seja muito útil pra mim, mas só por curiosidade vai…

117 Ela conseguiu _________ em _________ _________
_________ – quer saber como?
Ela conseguiu ser aprovada em 5° lugar em um concurso de alta
concorrência estudando apenas 3 horas por dia durante 3 meses – quer
saber como?
Ela conseguiu perder 15kg em sua própria casa fazendo 15 minutos de
exercícios por dia durante 30 dias – quer saber como?
Ela conseguiu triplicar suas vendas em em sua loja fazendo anúncios no
Facebook – quer saber como?

118 _________, até _________
Eles acharam que era mentira, até me verem de carro
novo Todos duvidavam de mim, até me ver todo sarado
Meus amigos riam de mim, até me verem sair com a garota mais linda da
faculdade

Headlines poderosíssimas, com apenas 1 exemplo para exercitar
sua criatividade!

119 Eles riram quando eu ________ mas quando eu comecei a
_________....
Eles riram quando eu falei que ia ser rico mas quando eu comecei a ganhar
dinheiro...

120 Como uma “burrice” fez de mim___________!
Como uma “burrice” fez de mim um empresário de sucesso!

121 A verdade sobre _______________!
A verdade sobre emagrecimento rápido!

122 Que todos os __________ deveriam saber sobre
______________!
Que todos os empresários deveriam saber sobre finanças!

123 Aviso: antes de você ___________, leia isto!
Aviso: antes de você comprar uma casa leia isto!

124 Descoberta fantástica_______________!
Descoberta fantástica por um homem de São Paulo sobre um sistema
fantástico de fazer dinheiro

125 Como ter ______________ sem
que____________! Como ter um corpo sarado sem que
precise tomar suplementos

126 Um segredo incrível que pode ________________!
Um segredo incrível que pode fazer com que a sua divulgação seja 750% mais
rentável

127. Aqui está o que __________ diz sobre os incríveis segredos
internos revelados em_____________!
Aqui está o que The Rock diz sobre os incríveis segredos internos revelados
em O guia do corpo perfeito

128 “(nome do produto)” e porque isso lhe deve dar um extra
de_________ nos próximos ___________!
“Afiliado Bem Estruturado” e porque isso lhe deve dar um extra de R$2.745,00
nos próximos 27 dias!

129 Porque eu estou lhe dando este “________” virtualmente
(absolutamente) de graça?
Porque eu estou lhe dando este “Guia do Afiliado De Sucesso” virtualmente
(absolutamente) de graça?

130 Como fazer com que as pessoas façam fila e te implorar
por_____________!
Como fazer com que as pessoas façam fila e te implorar por atenção!

131 Ganhe até R$___________ por ano como
_________! Ganhe até R$150.000,00 por ano como vendedor de
seguros!

132 Ganhe R$___ semanalmente fazendo
_______! Ganhe R$373,00 semanalmente fazendo bolos
de pote!

133 Compre ___________ incrivelmente barato!
Compre seu carro aqui por um valor incrivelmente barato!

134 Uma forma real de ganhar R$_______ extra todos os
anos! Uma forma real de ganhar R$35.000,00 extra todos os anos!

135 R$_____________ (ou mais) em dinheiro por ___________!
R$2.5000,00 (ou mais) em dinheiro por apenas 15 minutos do seu tempo todos
os dias

136 Como ganhar mais __________, ter mais __________ do que
você alguma vez pensou ser possível!

Como ganhar mais dinheiro e ter mais ter mais tempo livre do que você alguma
vez pensou ser possível!

137 Coloque R$______ em dinheiro no seu bolso nos
próximos__________
Coloque R$1.870,00 em dinheiro no seu bolso nos próximos 7 dias!

138 “ele tinha apenas __ anos e estava ganhando $_________ por
semana. Eu tinha __ e trazia para casa R$________; como eu me
senti um imbecil!
Ele tinha apenas 17 anos e estava ganhando R$3.868,00 por semana. Eu
tinha 26 e trazia para casa R$1.084,00; como eu me senti um imbecil!

139 Ganhar ____ pode ser mais fácil do que você
pensa! Ganhar R$10.000,00 pode ser mais fácil do que você
pensa!

140. _______________ com uma ideia incrível cria uma nova forma
divertida de ganhar dinheiro!
Vendedor de brinquedos com uma ideia incrível cria uma nova forma divertida
de ganhar dinheiro!

141 “aprenda o segredo mundial mais engenhoso___________
– livre de risco!”
“aprenda o segredo mundial mais engenhoso pra ser rico – livre de risco!”

142 “o meu _____________ estava me matando até que eu
descobrir ____________!”
“o meu carro estava me matando até que eu descobri esse acessório pra
aumentar o seu desempenho!”

143 $________ por ___________ (fazendo algo específico)… e
você nunca mais terá que __________!
R$3.000 por dia viajando de classe executiva... e você nunca mais terá que
trabalhar na vida

144 Você pode __________ até enquanto estiver
dormindo! Você pode ganhar dinheiro até enquanto estiver
dormindo!

145 (nome de quem nasce em um estado específico) (ocupação)
ganha $__________ por dia com ______________!
Curitibano mecânico de carros ganha R$1.823,00 por dia com uma única
ferramenta
Mãe em São Paulo ganha R$825.00 por dia com um telefone e um notbook

146 Receba $_______ grátis por somente ________ do seu
tempo! Receba R$50,00 grátis por somente 30 minutos do seu tempo!

147 Novas formas de ganhar até $____________ por dia com o seu
___________!
Novas formas de ganhar até R$1.300 por dia com o seu carro

148 Ganhe de $_____ até $______ por hora com o nosso simples
____________!
Ganhe de R$50,00 até R$150,00 por hora com o nosso simples aplicativo

149 Como ganhar _______ em dólares em _______ fazendo algo
que você gosta!
Como ganhar dinheiro em dólares em 2020 pela internet fazendo algo que você
gosta

150 Como receber __________ em casa com
________________! Como receber presentes de graça em casa com um
único aplicativo!

151 Como ganhar r$________ até r$________ por mês com
______________!
Como ganhar R$1.000,00 até R$3.500,00 por mês com paçocas

152 O meu contador diz que eu sou doido, mas eu estou pronto
para lhe dar grátis $___________ em vendas!
O meu contador diz que eu sou doido, mas eu estou pronto para lhe dar grátis
R$4.378,00 em vendas!

153 Como o mesmo ______ que me ajudou __________ também
pode te ajudar!
Como o mesmo problema que me ajudou a alcançar minha independência
financeira também pode te ajudar!

154 Como ganhar r$________ sem nem mesmo
____________! Como ganhar R$956,00 sem nem mesmo pisar o pé
fora de casa!

156 _______ Grátis mostra-lhe como você pode __________ com
__________!
Vídeo grátis mostra lhe como você pode viajar de classe executiva com
descontos de mais de 90%

157 Receba $(valor) (produto) absolutamente
grátis! Receba R$1.000 em aulas absolutamente grátis!

158 A história incrível de __________________!
A história incrível de Elon Musk

159 Uma forma garantida de ____________ em
_____________! Uma forma garantida de faturar R$3.000 em 1 semana

160 Uma forma garantida de transformar 20 minutos do seu tempo
em ______________
Uma forma garantida de transformar 20 minutos do seu tempo em sua principal
fonte de renda

161 Como transformar __________ em
___________! Como transformar problemas em ouro!

162 Como $____ (item) pode (ação) em até ________!
Como $7 de investimento pode explodir os seus lucros em até
398%

163 Como _____________ foi de _____________ a
_____________ – em menos de _____________!
Como um cara comum foi de garçom a milionário – em menos de 3 meses

164 “Como eu fui de ________________com
___________________ a___________ & como você também pode
ser!”
“Como eu fui de um desempregado de 33 anos com zero reais no banco, com
uma pilha boletos para pagar a milionário & como você também pode pode
ser!”

165 Finalmente revelado… ________________ releva os segredos
de _____________… em _____ – usando um programa 100%
garantido!
Finalmente revelado… especialista em mercado imobiliário revela os segredos
de como ganhar $12.917,00 em dinheiro em 12 meses ou menos – usando um
programa 100% garantido!

166 Descubra o fantástico segredo que está fazendo com que estas
(#) pessoas ______ em _______!
Descubra o fantástico segredo que está fazendo com que estas 376 pessoas
fiquem ricas com o mercado imobiliário em 7 meses

167 Como ganhar um rendimento mensal de r$___________ –
Só por __________!
Como ganhar um rendimento mensal de R$9.703,00 – Só por mandar uma
mensagem por dia

168 O segredo de ganhar __________ em _____ com
___________!
O segredo de ganhar R$2.970,00 em um fim de semana com uma câmera
fotográfica amadora

169 Relatório grátis revela o ______ mais _______ do
século Relatório grátis revela o investimento mais rentável do século
170 _____ formas fáceis & rápidas em que você pode
______________ – garantido!
30 formas fáceis & rápidas em que você pode ganhar dinheiro – garantido!

171 Anunciando o primeiro ________________ – testado &

comprovado _________ de __________ que nunca antes
_________

Anunciando o primeiro método – testado & comprovado de comprar a casa
própria financiada sem dar entrada de maneiras que nunca antes foram
reveladas na internet

172 Descubra como ________ em 30 dias –
garantido! Descubra como perder 10kg em 30 dias –
garantido!

173 Como ___________ enquanto você dorme!
Como perder peso enquanto você dorme!

174 Um forma completamente diferente de ___________ que me
levou de _________ a r$________ por dia (fazendo algo), somente
em poucos __________ — eu estou convencido que qualquer
pessoa pode copiar o que eu fiz, uma vez que compreendam isso!
Um forma completamente diferente de “encomendas pelo correio” que me
levou de completamente falido a R$4.000,00 por dia vendendo etiquetas de
cartas, em apenas poucos dias — eu estou convencido que qualquer pessoa
pode copiar o que eu fiz uma vez que compreendam isso!

175 Um relatório grátis fantástico revela _____
Um relatório grátis fantástico revela qual o melhor fundo imobiliário

176 Ninguém do __________ pode resistir ao ___________
Ninguém do marketing digital pode resistir ao Treinamento Master de
Copy

177 Como ter mensalmente um rendimento R$___________para
toda a vida – somente por ____________!
Como ter mensalmente um rendimento de R$5.000,00 para toda a vida
– somente por R$1.000!

178 Você pode ganhar ______ ou até $____ por hora –

fazendo ___________!
Você pode ganhar R$60,00 ou até R$200,00 por hora – fazendo chamadas
online

179 Você pode virar um milionário no
______________! Você pode virar um milionário no mercado
automotivo!

180 Homem/mulher do______________ descobre um incrível novo
__________ que _________
Homem do Rio de Janeiro descobre um incrível novo programa que cria
riqueza enquanto você está dormindo!

181 Diga adeus a ___________ para sempre!
Diga adeus a dor nas costas para sempre!

182 _____________ revelado… finalmente!
Os segredos do negócio de um milhão de dólares de encomendas por correio
revelados… finalmente!

183 “como os meus ______ super segredos revelados nesse
vídeo irão trazer-lhe ____, ____, e ______…”
Como os meus 16 super segredos revelados nesse vídeo irão trazer-lhe
dinheiro, liberdade e tranquilidade

184 Um fantástico novo _______dá-lhe ________ - sem que
________!
Um fantástico novo aplicativo dá-lhe passagens grátis – sem que você precise
acumular milhas!

185 Uma carta aberta para qualquer pessoa que queira ________
em __________ sem fazer nenhum esforço!

Exemplo:
Uma carta aberta para qualquer pessoa que queira perder até 10kgs em duas
semanas sem fazer nenhum esforço!

186 Você pode _________ — em apenas ____
dias! Você pode perder 5kg – em apenas 7 dias

187 ________ preguiçoso quer partilhar
__________! Milionário quer partilhar tudo que ele fez pra
ficar milionário

188 “este novo___________ pode fazer você ganhar
__________ Este novo sistema pode fazer você ganhar centenas de
milhares de dólares!

189 Aqui está como conseguir _______
Aqui está como conseguir sua CNH na primeira prova!

189 Um plano à prova de idiota para __________ e mais fácil para
você ___________!”
Um plano á prova de idiota para ganhar dinheiro com internet e mais fácil para
você que nunca pegou em um computador

190 Aqui está uma rara oportunidade de você _________
rapidamente e com facilidade!
Aqui está uma rara oportunidade você enriquecer rapidamente e com facilidade

191 Como dominar a arte de ___________!
Como dominar a arte de vender

192 Como fazer uma fortuna ______
Como fazer uma fortuna do dia pra noite

193 Como ter o seu próprio _________
Como ter o seu próprio negócio digital

194 Ganhe dinheiro com _______ investindo menos de R$____ por
dia!
Ganhe dinheiro com Face Ads investindo menos de R$2,00 por dia!

195 Finalmente alguém descobriu o segredo de _____!
Finalmente alguém descobriu o segredo de perder peso sem passar
fome

196 Segredos ______ que _____ não querem que você
saiba! Segredos sobre o dinheiro que os bancos não querem que você
saiba!

197 Confissões de ______________!
Confissões de um ex-banqueiro!

198 Ganhe $_______ (mês/ano) com ____________!
Ganhe $50,000 por ano com o seu próprio livro sobre o negócio de
encomendas por correio!

199 Ex-______ ganha R$___________ por mês ____ enquanto
dorme
Exemplo:

Ex-motorista de caminhões ganha R$21,108 por mês enquanto
dorme

200 Como os especialistas __________ e transformam o
__________ em treinamentos
Como os especialistas estudam e transformam o conhecimento em
treinamentos

201 Como descobrir _______________!
Como descobrir sua vocação

202 Como receber grátis _____- todo mês!
Como receber grátis R$2.500 – todo mês!

