
91 Ideer til overskrifter

Fra kurset - Tekster som selger



Ditt budskap står og faller med overskriften 

 

Overskriften får leserne til å stoppe opp ved

teksten og skaper lyst til å lese videre, eller se

videoen du har under. 

 

Dette heftet gir deg 91 ideer du kan bruke til selv å

lage overskrifter som virker. 

 

Overskriftene er basert på overskrifter som er

testet ut i reelle annonser og artikler med sukses. 

 

Finn overskriften som passer, fyll inn der det står

... med dine ord, produkter eller tjenester. Også i

firkantklammene [] fyller du i ordet eller ordene

som passer. Hva som bør stå der er forklart i

teksten som står inni firkantklammene.
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Hvor trygg er din [verdifulle person/objekt] fra

[trussel]? 

 

7 advarselstegn om at … 

 

Advarsel: … 

 

Kan vi virkelig stole på [person / firma / produkt]? 

 

Den sjokkerende sannheten om … 

 

Den store ... løgnen 

 

Hvordan .. gambler med din ...:  

7 måter å beskytte deg selv på 

 

9 løgner [gruppe av mennesker] liker å si 

 

6 ting din [betrodde person] ikke vil fortelle deg 

 

5 lite kjente faktorer som kan påvirke din … 

 

Hemmeligheten med å … 

 

Sliter med å holde tempoet oppe? 5 måter å

forenkle din … 
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Hvordan ta tak i ditt [problem] 

 

Den Minimalistiske guide til … 

 

10 snarveier for [fullføre kjedelig prosess] på

rekordtid 

 

Bli kvitt [gjentakende problem] en gang for alle 

 

Hvordan avslutte [problem] 

 

Hvordan … på 5 minutter 

 

[Gjør noe] som [berømt person]: 10 måter å ... 

 

[Berømt person] sine 10 beste tips for ... 

 

Hemmelighetene til [kjent person eller gruppe

mennesker] 

 

Gjør du disse 9 feilene? 

 

Gjør du disse 9 feilene når du ...? 

 

7 ... feil som gjør at du ser dum ut 
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5 … feil som får deg til å [se/være/høres] ut som en … 

 

11 … feil du ikke vet du gjør når du ... 

 

Ikke gjør disse3 tingene når … 

 

Hvordan … slik at du [får resultat] 

 

Hvordan være [ønskelig kvalitet] 
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Hvordan … selv om [hindring] 

 

Hvordan ... uten [tvilsom handling] 

 

Slik [gjør noe] mens du [gjør noe annet] 

 

Hvordan … og få  

 

Slik [gjør noe] som [målgruppen din] vil elske 

 

Slik bruker du … til å [ønsket resultat] 

 

Hvordan ... - Den ultimate guiden 

 

Hvordan være smart i en verden av dumme  

[gruppe] 

 

7 måter å [gjøre noe] 

 

7 ressurser for [målgruppe/prosess] 

 

7 … hemmeligheter hver [publikum] burde vite 

 

7 overraskende grunner til … 
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7 trinn til … 

 

Få [ønsket resultat]! 10 ideer som virkelig fungerer 

 

Hemmeligheten for å få valuta for pengene når du

... 

 

Hvordan finne de beste ... tilbudene på ... 

 

Det beste hjelpemiddelet for ... 

 

Er ... verdt pengene? 

 

Alt du trenger å vite om å få billigere ... 

 

Topp 10 tips for problemfri ... 

 

Uvanlig, men oppnåelige ... 

 

5 måter å øke ... uten å bruke mer ... 

 

Måter å ... på lavt budsjett 

 

Hvem elsker ...? 
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Nå kan du ... gratis! 

 

Hvordan komme ... på halve tiden 

 

Få mer og bedre ... med mindre innsats 

 

9 måter du kan ... bedre enn du fortjener 

 

Ha en  ... du kan være stolt av 

 

Finn din perfekte ... 

 

Planlegg et perfekt ... 

 

Hva ... egentlig vil 

 

Gå ... nå 

 

Er ... en døende rase? 

 

Hvordan slå frykten for ... 

 

Hvor sikker er din ...? 
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7 mest skremmende ... 

 

Bli kvitt ... en gang for alle 

 

  Kan din ... være en ...? 

 

Hva ... ikke forteller deg om ... 

 

De største farene ved ... 

 

7 ting ... burde aldri gjøre 

 

10 grunner til ikke å ... 

 

Hva alle burde vite om ... 

 

... løgner og hvordan å se dem 

 

... fakta og myter 

 

Den virkelige sannheten om ... 

 

Hemmeligheter [ekspertene] ikke vil du skal vite 
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5 ... fakta du trenger å vite 

 

Hemmeligheten til vellykket ... 

 

Lite kjente måter å … 

 

Alt du trenger å vite om ... 

 

Når er det smartest å ... eller ...? 

 

Lite kjente måter å ... 

 

9 grunner til at det er bedre å ... 

 

Slik planlegger du den ultimate ... 

 

Hvordan ... som en ... 

 

7 kreative måter å ... 
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Hvordan være en ... 

 

9 overraskende ting du kan ... 

 

... som en ekspert med 3 enkle trinn 

 

5 grunner til at du bør ... 

 

10

Sjekk ut hva annet vi jobber med her 

www.changework.no/profitlab 

https://www.changework.no/profitlab/
https://www.changework.no/profitlab/

