


הקדמה

  אחר דבר מכל שונה שלפניך החוברת
  עם חוברת בעוד מדובר לא .בעבר שראית
 כיצד לנחש עליך שיהיה יתיאורט חומר

.שלך בעסק ליישם בכדי בה להשתמש

-העתק" הוא לעשות שעליך כל ,למעשה
."הדבק

  אלפי על עברתי החוברת הפקת לצורך
  האחרונות בשנים ששלחתי המיילים
  שהביאו הכותרות של מעמיק ניתוח ועשיתי

  עבורי ביותר הטובות התוצאות את
  ואני ,כללית והענות פתיחה אחוזי מבחינת

  הכי הכותרות 23 את בפניך להציג גאה
.שלי מצליחות

  קטגוריות 4-ל חילקתי הכותרות את
:לפניך כאן מוצגות והן עיקריות



נוסחת הסקרנות

  כמו שעובדים ביותר החזקים הכלים אחד
  .שוויצרי שעון

  שאפופות כותרות כוללת הסקרנות נוסחת
  התחושה את שיוצרות כותרות ,במסתורין
  שמעידות וכותרות משהו מפספס שאתה
.המייל בגוף הפתעה לך שמחכה

 הגולש אצל העז הרצון את יוצרות אלו כל
.התשובה את ולגלות המייל את לפתוח



 -נוסחת הסקרנות 
:הכותרות המובילות שלי

"?זה את ראית" .1

"...היי" .2

"שוב לי קרה שזה מאמין לא" .3

"זה את אעשה לא שאני חשבו הם" .4

"בחיי הגרועים הימים אחד" .5

"?לקרות יכול שזה הסיכוי מה" .6

 10-ל רק זה – ]חשוב מייל"[ .7
"...אנשים

  ,הרצאה עוד סתם תהיה שזו חשבתי" .8
"...הבמה על כשעליתי אבל

"ממני שהעתיקו מאמין לא אני" .9



נוסחת האקטואליה

  וכשיש .קטנים לא חדשות צרכני אנחנו
  את למנף כמו אין ,בכותרות מסוים נושא

.לטובתך הנושא

  ,רע או טוב ,נושא כל שכמעט מאמין אני
  את עושים אם אחר נושא לכל לקשור ניתן

  הבאות הכותרות כל את .הנכון ההקשר
  בצורה אישית התפתחות לנושאי קשרתי

:אחרת או כזו



 -נוסחת האקטואליה 
:הכותרות המובילות שלי

  נשלח - "שתיקה שובר אני גם" .10
  ,הכותרות בכל היו שתיקה שוברים כאשר
  שתיקה ששבר נוסף מישהו היה יום ובכל

  קשור היה לא עצמו המייל – הבהרה(
  או קשר כל לי ואין שתיקה לשוברים
)בהם תמיכה

  נשלח הזה המייל – !"חכם יוסף" .11
  בפייסבוק םפוסטי גל שהיה בתקופה
"חכם יוסף" שנקראו

  – "?שוקולד לה למכור לא למה" .12
  מקרה שלאחר בתקופה נשלח הזה המייל

  מסויימת בטיסה שבו המפורסם השוקולד
  שלא הדייל על התפרצה הנוסעות אחת
  והופץ צולם המקרה ,שוקולד לה מכר

  בתוך לויראלי והפך החברתיות ברשתות
.שעות מספר



נוסחת היחס האישי

  בשביל אישי יחס כמו אין ,יום של בסופו
  לקרוא ולרצות חשובים להרגיש לנו לגרום
.אלינו שנשלח האישי המייל מה

  משתמש אני שלי המיילים מסדרות בחלק
 אישי יחס ליצירת המייל הוספת באפשרות

:הבאות לכותרות בנוסף יותר עוד מוגבר



 -נוסחת היחס האישי 
:הכותרות המובילות שלי

"?אליך להתקשר אפשר מתי" .13

":עליך חושבים שאנשים מה זה" .14

"שלנו הפגישה לגבי" .15

"בינינו שישאר אבל" .16

"ממך תשובה צריך אני" .17

"בשבילך במיוחד ספונטני מייל" .18

  מה .הגזמתי שממש לי אמרו" .19
?דעתך

"הזה למייל בקשר עליך סומך אני" .20



נוסחת הקיצוניות

  שאין הוא הזו בנוסחה הרעיון כל ,טוב
.בכלל נוסחה

  לאמיצים מיועדת הקיצוניות נוסחת
 לרשימה ולשלוח להתנסות שמוכנים
  תשומת מקפיצות אך הגיון חסרות כותרות

.לב



 -נוסחת הקיצוניות 
:הכותרות המובילות שלי

  דיבור קצת כמו אין – "שיט הולי" .21
  לא .לב תשומת למשוך בשביל מלוכלך
...אחד לכל מתאים

 להכניס – "אביבית מאשתי זה" .22
  לכל מתאים לא גם האישיים מחייך משהו
  לאחוזי זכתה הזו הכותרת אבל ,אחד

במיוחד קיצוניים פתיחה

23. "正勝吾勝"– ביפנית זה ,כן.
  הביטוי משמעות מה הסברתי המייל בגוף

  הזו הכותרת מפתיע באופן אבל ,שבכותרת
.ומפתיעים גבוהים פתיחה לאחוזי זכתה


