OEFENING KOPPEN SCHRIJVEN
Tijd om een beetje te spelen. Hieronder vind je voorbeelden van titels waar je wel
op moet klikken. Er staan ook zogenaamde ‘lijstjes-titels’ tussen. Mensen zijn dol op
lijstjes: lekker overzichtelijk en snel te lezen. Vul onderstaande titels aan met jouw
eigen product of dienst in je achterhoofd.

WENSEN, HANDIG, GEZONDHEID
Hoe je…

in 1 dag

Reken meteen af met…
10 manieren om snel en efficiënt…
Reken verbluffend simpel met je…

af!

7 manieren om zonder stress…
De snelste manier om….
Snel, makkelijk en goed: zo maak/doe/krijg je…
Hoe je kunt….
Hoe je …

in de helft van de tijd!
gebruikt en… (levert op)

In 1 middag verlost van…
Moeiteloos… met… zodat je…
Wil je…? Zoek niet verder!
Vergeet…! Dit is… waar je op hebt gewacht
Dit is de snelste manier om…
Zo wordt je onweerstaanbaar … voor…
Dit zijn de leukste… van…
3 tekenen dat… toe is aan…
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GEHEIMEN, BEWIJZEN
Eindelijk alles over…
Hoe (bekend persoon) alweer…
Hoe succesvolle mensen…
Handleiding voor…
12 redenen om nu zelf…
……

tips van de expert

Als je dit weet, hoef je nooit meer…
3 dingen die je altijd al wilde weten over…
7 geheimen die [doelgroep] moet weten over…
Tips en unieke….
Het beste antwoord op…
Wordt de beste… van… met…
…[experts] maken zich zorgen:
Dit vinden… van…
Deze… weet precies wat het beste moment is om…
Waarom… wel… willen maar niet…
Benieuwd naar… Lees hier hoe…
Deze 3 … hebben alles/niets…
Alsjeblieft, zo doe/maak/krijg je…
Hoe maak/krijg/doe je… ? Een kijkje achter de schermen bij…
Waarom het belangrijk is dat je…
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ANGST, VERLIES, SCHAARSTE
Leugens die….
graag vertellen over….
Help! Ben ik ook…
Waarom je nooit…
3 dingen die niemand mag weten over…
………….

Maak jij deze fouten?

Doe dit nooit met jouw….
Wat niemand weet over…
Ga jij ook steeds de mist in met….
Deze fouten wil jij niet maken als je…
De schokkende waarheid over…
Durf jij… te zijn?
Waarom je vandaag nog… moet doen
Pas op voor…
Ben/heb jij…? Neem dan voor 1 april… en…
Dit mag je absoluut niet vergeten als je…
Problemen waar je tegenaan loopt als je…
Op deze manier hoef je niet bang te zijn dat…

Hoe vond je deze oefening om te doen? Ongemakkelijk? Herkenbaar. De koppen
worden snel sensatiebelust en overdreven. Eerlijk gezegd maak ik er zelf zelden
gebruik van en misschien moet ik dat vaker doen?
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