
8 BOMBABIZTOS CÍMSOR,  
AMIKKEL GARANTÁLTAN MAGADRA IRÁNYÍTHATOD  

A TÖMEG FIGYELMÉT 
 
Dolgozz kevesebbet, költs kevesebbet, de érj el sokkal-sokkal több embert – 
csupán ez a marketingkommunikáció feladata. De mégis, hogyan? 
 

A perzsa filozófus, Rumi hagyta ránk az egyik legmélyebb marketing bölcsességet:  
 
“A szavadat emeld fel, ne a hangodat – a virágok is az esőtől nőnek, nem a 
mennydörgéstől!”   

 
Wow… hát igen, az emberek már 800 évvel ezelőtt is úgy működtek, mint ma:  

- nem reagálnak az üres ígéretekre,  
- nem reagálnak az unalmas ismétlésekre,  
- nem reagálnak az ok nélküli hangoskodásra,  

de mindig felkapják a fejüket, ha valaki halkan, de határozottan “beszól”.  
Ilyen ütős, áll leejtős varázsmondatokat gyűjtöttünk most itt össze neked – mi már mindet 
kipróbáltuk, és csodásan működtek! 
 
Használd őket:  

→ egy Facebook, Insta vagy blog poszt nyitómondataként - hogy lélegzetvisszafojtva 
olvassák a folytatást  

→ egy videó címeként - hogy vadul kattintsanak a play gombra  
→ email tárgymezőbe – hogy végre kiemelkedj az inboxok süllyesztőjéből 
→ bármilyen reklámszövegedhez, hirdetésedhez, sőt,  
→ a weboldaladon alcímeknek - így a hosszabb szöveges részeket izgalmas 

olvasmánnyá teszed, ami provokál, felhergel és azonnali tettekre sarkall!  
 
Kezdhetjük?  
 
Mutatjuk a mondatokat, és azt, hogy melyik, milyen modell szerint működik. Neked nincs 
más dolgod, mint a szövegsablonokban a hiányzó részeket a saját kínálatod, témád, 
üzeneted szerint kitöltögetni, és készen is vagy!  
És tudod, mi a legjobb?  Ezeket a mondatokat még 10 év múlva is használhatod újra és újra, 
mert hidd el, akkor is szuperül fognak működni! Van ugyanis egy titkuk: az örök emberi 
nyomógombokon játszanak. Figyeld csak:  
 
 
1. Tisztázzuk már végre: veszélyesek a nyilvános wifi hálózatok, vagy sem? 

 
Tisztázzuk (már) végre: ...................................................................., vagy sem?  

 
Mit írj bele: a célpiacod egy jellemző félelmét, fenntartását, aggályát – az emberek imádnak 
a félelmeikről olvasni, és hálásak annak, aki segít nekik ezek között eligazodni. Ugye tudod, 
mi az, ami miatt a vevőid frusztráltak, és éjjel álmatlanul forgolódnak?  
 
Tisztázzuk végre: akkor most méreg a tej, vagy orvosság?  
Tisztázzuk végre: akkor most haldoklik az email marketing, vagy sem? 
Tisztázzuk végre: az egész kriptovalutázás egy nagy-nagy kamu, vagy a 21. század 
legnagyobb lehetősége?  

 
 
2. Ez történik a testeddel, amikor abbahagyod a meditálást ... 



Ez történik a ..................-oddal, amikor ...................................... 
 

A kíváncsiságunk óriási erő, főleg, ha saját magunkról tudhatunk meg valamit. És minél 
testközelibb ez az információ, annál inkább! Aki erre választ ad nekünk, arra nem tudunk 
nem odafigyelni. Ennek a modellnek a különleges erejét akkor használod ki a maximumon, 
ha valami látszólag mellékes dolog titkos hatásáról beszélsz. Fontos: a mondat végén 
kötelező a 3 pontot használni, különben „agyonütöd” az egészet!  
 
Ez történik a szemeddel, amikor leállítod a számítógépet …  
Ez történik a cégeddel, amikor bekerül a NAV adatbázisába...  
Ez történik az weboldaladdal, amikor rátalálnak a kereső robotok…  
 
 
 
3. 5 ok, amiért az introvertáltak a legjobb lakótársak  

 
 ... ok amiért a ............................... ........................................... 
 
Ez egy dupla dinamitos mondat:  

- egyrészt szerepel benne egy számjegy, ami ki is lóg a szövegből és imádjuk is őket, 
ettől lesz ez egy igazi SEO-s álom mondat. (Azt tudtad, hogy a páratlan számok 
általában több kattintást hoznak, mint a párosak? És a kisebb számok is, mint a 
nagyobbak?) 

- másrészt viszont van benne egy látszólagos ellentmondás, valami, amire nem 
számítottunk – ezért kicsit többet kell hozzá agyalni, de megéri!   

 
3 ok, amiért a fogselyemnek a konyhában a helye  
2 ok, amiért végleg el kellene törölni az anyák napját  
3 ok, amiért ez után az adóellenőr lesz a legjobb barátod  

 
 

4. 2 jel, amiből tudhatod, hogy ideje új vállalkozásba kezdened  
 
... jel amiből tudhatod, hogy ........................................................... 
 

Egyszerű modell, a varázsa (ezt már tudod) a számjegy és a kíváncsiság. Kicsit lehet rajta 
cifrázni, ahogy a példákban csináltuk. Elrontani csak egyetlen módon lehet: ha valami 
olyasmiről írsz benne, ami hidegen hagyja az olvasóidat. Ezért kell őket jobban ismerned, 
mint ők önmagukat!  
 
3 szívmelengető jel, amiből tudhatod, hogy egy férfi örökké fog szeretni  
4 ijesztő jel, amiből tudhatod, hogy ideje CRM rendszerre váltanod a kockásfüzetet  
2 biztos jel, amiből tudhatod, hogy melyik alkalmazottadat kell elbocsájtani 
 
 
5. Brutális, de fontos tanulság, amire bárcsak korábban rájöttem volna  
 
............., de ........................... tanulság, amire bárcsak korábban rájöttem volna 
 
Nincs mit magyarázni: ez a mondat gyomron vágja az embert. Igen, egy húsba maró szóval 
kell indítani, de tedd meg bátran, mert a végét letompítottuk: azzal, hogy magadról beszélsz, 
a saját fájdalmadról – és így rögtön hiteles és szerethető is leszel. A mondat második felét 
variáld szabadon, remek felvezetője minden tanító, nevelő célú tartalomnak. Vesd be még 
ma!  
 



Kegyetlen, de fontos tanulság, amit bárcsak korábban   
Szívfájdító, de életre szóló tanulság, amire bárcsak felkészített volna valaki 
Gyilkos, de hasznos tapasztalat, amin bárcsak korábban átestem volna... 
 
 
6. Hogyan tudsz sértődés nélkül lerázni egy hiperérzékeny barátnőt?  
 
Hogyan tudsz (tudod) ................................................ ?  
 
A marketingszövegírók titkos fegyvere a „hogyan” szó: ezzel szinte lehetetlen mellé nyúlni. 
Ha már túl gyakran használtad, akkor próbáld ki ezeket is: „miért...” és „hogyan ne...” 

 
Hogyan tudsz nyugalomban nyaralni egy hiperaktív élettárssal?   
Hogyan tudod a felére csökkenteni a hirdetési költségeidet úgy, hogy közben nő a profitod?   
Hogyan tudsz hatékonyan eladni egy ellenséges vevőnek?   
 
 
7. Hogyan lett a hardware-ből felhő + mit is jelent ez?  
 
Hogyan lett a ......... – ból ........ + mit jelent ez (neked)?  
 
Ez az előbbinek egy ravasz kibővítése: van benne leleplezés, okos magyarázat, tanítás, 
félelmek kezelése – szóval igazi nagyágyú ez mondat. A + jel a közepén csemege a 
szemnek – ha kihagyod, azonnal 50%-ot vesztesz a hatásából! 
 
Hogyan lett a szómagolásból szókártyázás + mit jelent ez neked?  
Hogyan lett az agykontrollból theta healing + mit is jelent ez?  
Hogyan lett a szövegírásból tartalommarketing + mit jelent ez az egész? 
 
 
 
8. 15 kép, ami megmutatja, milyen egy poligám család élete 
      … kép ami bemutatja, hogyan  

 
Egy kép többet mond ezer szónál – már ha megnézik őket. Ez a mondat segít rávenni a 
közönségedet, hogy kattintsanak egy albumra, posztra, weboldalra, vagy letöltsenek egy 
képanyagot. Milyen képeket érdemes nekik megmutatni? Mindent, ami arról szól, milyen 
klassz az élet a te termékeddel / szolgáltatásoddal  - vagy milyen keserves nélküle!  

  
3 kép, ami bemutatja, hogyan lehet megbukni egy államvizsgán  
9 kép, ami bemutatja, hogyan szedi ízekre a NAIH igazságügyi IT szakértője a szabálysértő 
weboldalakat  
8 kép, ami megmutatja, milyen papírmunkák válnak feleslegessé, ha az XY szoftvert 
használod  


