
Benne: 

1) 100 + 7 valódi, hipnotikus 
kampány címsor, amelyek 

bizonyítottan eladnak!

2) 100 email tárgymező, amit 
muszáj azonnal megnyitni!

Írta, gyűjtötte és az idegen nyelvűeket fordította:
Wolf Gábor, Marketing Commando!

www.MarketingCommando.hu
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(1)      A három kevéssé ismert titok, ami kihozza az
Ön természetes szépségét.

Hogyan szerezzen kemény, lapos hasat 30 nap alatt!

Mire költene el extra 50 ezer forintot már akár holnap?

Egy jó ok, hogy ne elégedjen meg a 10%-os hozammal

Hogyan szabaduljon meg a szőnyegfoltoktól 10 perc alatt?

Végre, egy ember- és állatbarát megoldás a rovarirtásra.

A kamionosok kedvenc benzinmárkája

„Halálos Ajtóstop” – e fülsiketítő riasztó halálra rémíti a betörőket.

Ma napvilágra került ez a 20 éves titok, amivel
csökkentheti a biztosítási díjait

Vajon megér napi 100 forintot a családja biztonsága?

Fél attól, hogy az a vevő, aki a lakását alaposan átvizsgálná,
ezután biztos nem fizetné ki a teljes vételárat?

Az apró lakásjavításoktól már fáj a feje? (aszpirin mellékelve!)

A PC-je védett lehet a vírusok ellen ... de hallott
vajon már a halálos PC allergiákról?

Nincs még elege abból, hogy egyik fizetésnaptól a másikig él?

Mi az a kis doboz a falon? Az új számlázási rendszer, ami olyan 
egyszerű, hogy Önnek semmi dolga vele!

Miért hurcolná a ruháit a tisztítóba, mikor a tisztító házhoz jön?

Tízezreseket osztogatunk minden nap

Való igaz, hogy az elsőszámú legbiztosabb módja annak,
hogy megkettőzze a pénzét az, hogy összehajtja.

De akkor a ........ befektetési alap a második.

Oldja meg az összes pénz problémáját – INGYENES KÖNYV

Ön biztosan túlfizeti a következő autóját ... hacsak el nem olvassa ezt a 
könyvet, amit egy ex-használtautós írt.

A legütősebb címsorok    -    a Marketing Commando gyűjteményéből    -    www.MarketingCommando.hu
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(21)      Semmi horoszkóp. Semmi divat tipp. Semmi parfüm minta.
Csak okos, szimpla pénzügyi tanácsok a független nő számára.

Általában melyik káromkodás csúszik ki a száján,
amikor kibontja a telefonszámláját?

Biztonságos az Ön háza a betörési kísérletekkel szemben?
Végezze el ezt az ingyenes tesztet, hogy megtudja.

Tegyük fel, hogy ez az Ön autójával történne.

A férfiak 10 szarvashibát követnek el a nőkkel, a nők 10 szarvashibát 
követnek el a férfiakkal – de mindkét listán az egyes számú 

szarvashiba pontosan ugyanaz.

Hogyan fog kinézni a kozmetikai sebésztől távozva? Erről kaphat
most egy mindent megmutató, ajándék videót – olyan

emberekről, akik már túl vannak rajta.

„Ez az első alkalom több mint 30 év után, hogy valóban le tudtam 
szokni a dohányzásról. Ez a program fantasztikus!”

– F. Mária, ex-dohányos.

A T-Com minket hívott fel a speciális tudásunk miatt.
Az Ön hívását mikor fogadhatjuk?

A rendőrség véleménye: „Vegyék meg!” - 
lopás elleni biztosítás gravírozással, 7990 Ft

Az autótolvajok gyűlölnek bennünket.
Lopás elleni biztosítás gravírozással, 7990 Ft

Klienseink több mint 70%-a rendszergazda, akiknek a munkája
gyors megoldásokat, rövid megtérülést követel.

Ide járnak autót mosatni a kamionosok, ha azt akarják,
hogy sokáig tiszta maradjon az autójuk.

Ide járnak autót mosatni a limuzinosok,
ha az ünnepi formájukat kell hozni.

Ahová a professzionális kertrendezők, kerttervezők
először jönnek vásárolni.

19 titok a különlegesen hatékony eladásról.

Van egy százmilliós ötletem – és most hogyan tovább?

Hogyan szerezzen csőd árveréseken és promóciós
kiárusításokon hihetetlen árengedményeket?

A legütősebb címsorok    -    a Marketing Commando gyűjteményéből    -    www.MarketingCommando.hu
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(38)      Hogyan építsen fel egy milliárdos üzletet anélkül, hogy egy
fillért is költene reklámozásra?

Hogyan szerezzen 5 milliót egy óra alatt – fegyver nélkül!

Ingyen: megállíthatatlan tárgyalómesterré válhatsz,
mindent megkaphatsz amit csak akarsz, úgy, ahogy akarod,

bárkitől, akitől csak akarod.

Szuper potenciál, akárhány éves is Ön!

Miért olyan hihetetlenül ritka a mellrák a kínai nők között?

Igen, ÖN megtanulhat művészi szinten festeni úgy,
hogy mások a csodájára járnak majd.

Hogyan adjon el több ruhát teljes áron, rövidebb idő alatt, mint eddig 
bármikor? Ez a fantasztikus új technika tömegével hozza a vevőket 

boltjába, hogy többen vásároljanak mint valaha - ráadásul teljes áron!

Tanuljon meg úgy pénzt keresni, ahogy azt a milliárdosok teszik!

Egyesek született vezetők. De senki sem született menedzser. Még ha 
valamikor a saját főnöke is lesz, jobb ha megtanulja a modern 

menedzsment technikákat, még mielőtt ... felmondana!

Megér az Ön jövője 3000 forintot?

Hosszú út vezetett oda, ahol Ön most tart. Itt a jutalma.

ELFOGLALT? MŰKÖDŐ ÖTLETEKRE LENNE SZÜKSÉGE? Szánjon 
20 percet havonta a karrierjére. Több mint 100 kommunikációs tippet 
és technikát fog megismerni – olyan ötleteket, amik segítenek Önnek 
– és csapatának. Többre jutnak, gyorsabban, kevesebb erőfeszítéssel, 
kisebb ellenállással – és ezt garantáljuk, vagy visszafizetjük a pénzét.

Vásároljon 100 tollat 100 forintért és ajándékba kap még 100 darabot!

9 lépés a sikeres szponzorációhoz. Mit tegyen ...
 és mikor tegye. 32 oldalas, ingyenes tanulmány feliratkozáskor.

Ha a közlekedési baleseti statisztikája jó, akkor
a láthatáron egy olcsóbb biztosítás...

4 könyv, 4 száz forint, zéró elkötelezettség. Komoly! Ha szeret olvasni, 
akkor ezen az ajánlaton nem kell sokat gondolkodnia!

Védje meg vagyonát a veszélyes pénzpiaci korrekcióktól!

Pénzügyi stratégiák a sikeres nyugdíjhoz
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(56)      A posta nem engedte, hogy egy friss kávét küldjünk Önnek.
Borítékoltuk tehát a második legjobb választást.

Az az előny, amire Önnek szüksége van ahhoz, hogy a mai
információs társadalomban sikerre vigye.

Nyomjon meg egy gombot, és a szervere teljesítményét máris 
megháromszorozta ezzel az INGYENES DVD-vel! Minden 

elkötelezettség nélkül.

Harapjon bele és érezze a gazdag, finom ízt ... sose gondolná,
hogy ez fogyókúrás étel! Élje az ételek szerelmesének életét

miközben fogyókúrázik. AZ ELSŐ 21 NAP INGYENES.

Milyen lesz az élete 5 év múlva?

Saját vállalkozáson gondolkodik?

Senki nem fogja elfelejteni a napot, amikor a
vezérigazgató betelefonált a saját irodájába!!!

Hogyan menedzseljük az embereket. Egy hatékony program, amely 
kihozza a csúcsteljesítményt Önből, legyen szó mások motiválásáról, 

vagy projektek, emberek vezetéséről.

Hogyan kezelje a konfliktusokat, a dühöt, a magabiztosságot
még a leg-stresszesebb szituációkban is?

Hogyan adjon elő magabiztosan és hatásosan? Ez a szeminárium 
ötletes tippeket és stratégiákat tanít, amelyek segítenek Önnek kiállni 

a pódiumra és magabiztosan, hatásosan előadni.

Hogyan találjuk meg, interjúzzuk és alkalmazzuk
a legjobb embereket bármilyen állásra - lépésről-lépésre.

Hogyan adjunk elő félelem és izgalom nélkül. Szüntesse meg a félelmet 
és legyen úrrá az idegességén, ha emberek előtt kell beszédet tartania.

TEGYE LAPÁTRA A MELÓSAIT! Spóroljon meg egy halom pénzt, 
mégis professzionális eredményeket kap, ha saját kezűleg végzi 

OTTHONA FELJAVÍTÁSÁT – legújabb útmutatónk segítségével. 
Kezdje el máris megnyesni a kiadásait – most 1000 Ft-ot 
megspórolhat a speciális „csináld magad” kupon révén.

FONTOS! Ha Ön már nyugdíjas, vagy épp most készül nyugdíjba, 
akkor Önnek bizonyos privilégiumok járnak. Tudja, hogy mik ezek?

Az egészséghez vezető négy út. Ön melyiket választja?

Miért osztanám meg Önnel a komoly vagyon felépítésének féltve őrzött 
titkait – amit az Ön bankára sosem mondana el Önnek? Miért? Mert 

ez a munkám! Olvasson tovább a részletekért...
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(72)      A pénzügyi tervezés egy teljesen új módszere révén könnyedén 
tettem szert vagyonra. Meggyőződésem, hogy bárki lemásolhatja a 

módszeremet – ha egyszer megismeri azt.

Karácsonykor ajándékozza meg barátját a legnagyobb ajándékkal
– a nagyobb siker lehetőségével!

24 módszer az értékesítési ciklus lezárására.

A ... magazin egy példányát félretettük az Ön nevére.

Mint egyik nő a másiknak ... hadd meséljem el az élet egyik velejáróját, 
amit fogadok, hogy az édesanyja sosem osztott meg Önnel!

Az alábbi gyakori kertészkedési hibák közül
melyik okoz Önnek fölösleges többletmunkát?

Ha az ügyvédje mindig szem előtt tartja, hogy Ön a főnök, ha minden 
hívására gyorsan válaszol, ha az ígért határidőket pontosan betartja, 

átlátja az Ön vállalkozását, tisztelettel válaszol az Ön legfurcsább 
kérdéseire is; olyan egyszerű, érthető de hatásos szerződéseket készít, 

amik megvédik Önt, és sosem lepi meg Önt váratlan számlákkal, 
AKKOR KÉREM MOST HAGYJA ABBA AZ OLVASÁST!

Ha tegyük fel, Ön öt évvel ezelőtt egy jó helyen vásárolt volna telket... 
Mennyivel lenne más az élete ma?

Kapcsolja végre be teste saját immunrendszerét!
21 napig teljesen ingyenes!

A profik ezt akarják, a kezdőknek ez kell,
Ön pedig letesztelheti – mégpedig 30 napig ingyen!

Mi az, amit sose egyen meg egy repülőgépen?

Amit a hitelkártya cégek nem mondanak el Önnek.

A ... tanulmányait olvasni már szinte annyit ér,
mintha egy közeli rokonom az APEH-nél dolgozna.

3 egyszerű lépés tökéletes diákat garantál
az Ön következő előadásához.

Nincs többé gyógyszer ... nincs többé műtét ... nincs többé betegség! A 
ma elérhető legbiztonságosabb, leghatásosabb TERMÉSZETES 

GYÓGYMÓDOK a legjobb orvosok és alternatív gyógyítók 
tolmácsolásában. Hadd segítsenek Önnek...

Háziorvosok útmutatója a természetgyógyászathoz
és népi gyógymódokhoz.
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(88)      Intsen csókot 20 fölösleges kilójának! A karcsúbb
derékhoz, a feszesebb fenékhez és a vékony combokhoz

vezető út legegyszerűbb titkai.

Adjon két percet az idejéből ... és én megosztom Önnel a befektetés 
nélküli hatalmas profitszerzés titkát.

Hányszor került dugóba és kívánta, hogy bárcsak lenne
valami értékes hallgatnivalója?

Hogyan szereztem vagyont egy „őrült ötlettel”

Hogyan javítottam meg a memóriámat egyetlen este alatt?

Fedezze fel a fizetésében rejtőzködő vagyont!

Ön is elköveti ezeket a nyelvtani hibákat?

Ér Önnek ötszáz forintot egy gyermek élete?

Még ma 3 millió forinttal emelheti meg ingatlanja
értékét ... egy új kalap áráért.

Micsoda gyalázat, hogy ÖN nem keres ekkora vagyont –
mikor ezek az emberek olyan könnyedén építik a sajátjukat.

A hölgynek, aki idősebb mint ahogy kinéz

67 ok, ahogy Ön jól járt volna, ha pár hónapja
válaszol a hirdetésünkre.

(100)     December 11-én hatalmas pisztrángok lepik el az éttermünket!
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+7 ráadás

Az Avis a piacon csak a második legnagyobb autókölcsönző.
Akkor miért kellene Önnek mégis minket választania?

(az Avis híres, klasszikus kampánya,
ami jelentős növekedést hozott, de...)

2 ok, amiért az Avis még mindig csak a második

(a Hertz – a legnagyobb autókölcsönző – ellenkampánya )

"Egy Volvóval karambolozni rendkívül biztonságos"

(A Volvo klasszikus kampánya, amivel bevezették a 
Volvo = biztonság pozícionálásukat)

Egy Volvóval karambolozni rendkívül biztonságos -
ha Ön egy Saab-ban ül!

(A Saab ellenkampánya, amikor egy biztonsági teszten a 
Volvo előtt végeztek)

Életed során két alkalommal maradsz teljesen magadra. Az egyik a 
halálod pillanata. A másik az a pillanat, amikor belefogsz egy 

nyilvános beszédbe.

15 trükk, hogy minden szem RÁD figyeljen, amikor belépsz valahová!

Te milyen barátnő vagy – olyan, akit elvesznek, vagy akit eldobnak?

A legütősebb címsorok    -    a Marketing Commando gyűjteményéből    -    www.MarketingCommando.hu



Hipnotikus
email

tárgymezők
- amiket egyszerűen 

muszáj azonnal 
megnyitni!

Írta, összegyűjtötte és az idegen nyelvűeket fordította:
Wolf Gábor, Marketing Commando

www.MarketingCommando.hu
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(1)      Mitől lesz ma gazdag Magyarországon egy tanácsadó?

[keresztnév], tartozom egy bocsánatkéréssel

[keresztnév], Téged láttalak ma a tévében?

Ez elvileg titok volt!

[keresztnév], az internet bajnoka!

A vágykeltés rejtett logikája

Hogyan manipuláld az első benyomást magadról?

6,3 milliót fizettem ezért az információért

[keresztnév], hová postázhatjuk a csomagodat?

[keresztnév], elhelyeztem a számládon 51 267 Ft-ot!

"Csúnya doboz", de 2000 Ft engedménnyel...

50% kedvezmény - csak 72 óráig

A legolcsóbb weboldal

Nem bírok vevőket szerezni!!!

Százezreket pazaroltam reklámozásra, amíg rá nem jöttem erre...

[keresztnév], kapuk nyitva, tűz tűz tűz!

Ördögi megoldás X-től

"De ez nem spam?"

Ez annyira jó - azt fogod hinni, hogy illegális

Olcsó marketing trükk - de működik!

10 döbbenetes jóslat (évszám)-ra

Hogyan NE vásárolj nálunk

5 hiba, ami tönkreteszi a listád értékét

A legütősebb címsorok    -    a Marketing Commando gyűjteményéből    -    www.MarketingCommando.hu
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(24)        Mintha beépített embered lenne az Apeh-nél...

Időjárás: ez a vihar már a cégedet fenyegeti!

40 éves férfi, -8 kiló, 1 hónap

Nagy pénzügyi hazugságok

Ez várhat

Ne olvasd el!

[keresztnév], erről tudsz, ugye?

Amit eddig nem említettem...

A titkárnőm sikított, amikor ezt meglátta...

[keresztnév], kérlek, véleményezd!

4 hiba, ami tönkreteheti a kampányodat

5 feladat, amit SOSE DELEGÁLJ a cégedben

[keresztnév], bocsánatot kérek!

RE: [keresztnév], találkozhatunk személyesen?

Krízis marketing A-Z-ig

A következő nagy dobás...

Amíg a főnök szabin van, nézd meg ezt...

ehhez Vágó István is a közönség segítségét kérné:

Bosszún még sosem kerestem ennyit...

Egy remek történet, ami szerintem tetszene Neked is

Ezt bármibe kerül, lépd meg!

Papa, Te sírsz? - "Igen", válaszoltam

Ezt már elolvastad? (éjfélkor lejár!)

[keresztnév], ez verhetetlen:
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(48)      Bunyó az igazgatótanácsban!

Megzsaroltam a mesteremet ezért az infóért...

Aggasztó hír, de kösz, [keresztnév]!

Sportolók szteroiddal, a vállalkozók ezzel...

Ezt már korábban el kellett volna mondanom...

Wolf Gábor megalázó esete

Keresünk 50 főt egy különleges projekthez!

El sem hiszem, hogy ezt meg akartam csinálni!

Mielőtt részvényt vásárolnál...

A különbség az üzleti élet férfiai és gyerekei közt 

MIT mondtál?! (és egy INGYENES termék NEKED!)

[keresztnév], Téged terhel a felelősség...

Ez a tipp megduplázhatja a januárodat

"Trükkös" vevőszerző módszer

Ez az egy kérdés eldöntheti a weboldalad sorsát:

[keresztnév], igaz, amit hallottam Rólad?

Szabadon másolható reklámszöveg (és micsoda eredmények!)

Kevés vevő, de ÓRIÁSI bevétel!

Hogyan keltsük egy sikeres üzletember benyomását?

Hogyan építsd a cégedet dióból hatalmas diófává?

Vigyázat: NE olvasd el ezt a könyvet!

Egy üzleti trükk, hogy egy évvel hamarabb nyugdíjba mehess

Szerinted szabad ijesztgetni a vevőket?

Hogyan írj reklámszöveget feleannyi idő alatt?
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(72)     Töröld ki ezt az email-t azonnal, kivéve...

Miért kell ez a pénz?

[keresztnév], ki vagy rúgva!

A tárgyalástechnika ezüstérmes módszere

[keresztnév], már csak 19 darab maradt...

Gyors pénz (először én sem hittel el!)

Ettől a hírtől felforr a véred!

Használod ezt a forgalomnövelő stratégiát?

Csak 18 ember jöhet

Sétálj be üres kézzel, távozz egy kész üzlettel!

Ha csak a rövid táv érdekel, akkor máris törölheted ezt az email-t

Keresünk cégvezetőket - akik gondolkodnak

Bizonyítottan sikeres email tárgymezők, 
amivel Marketing Commando vevők arattak:

13 tea, 13 hónapon át – ingyen!

A teák Rolls Royce-ait kínáljuk – a mindennapokra
(Váradi Zsolt)

Ön is kerüljön képbe az Interneten!
(Mezei Ádám)

Kalóriamentes sütnivaló! Sikerélményt mindenkinek! - Nem csak a 
konyhatündéreknek...

(Kerekes Csaba)

HA ÉLNI SZERETNÉL, akkor vegyél levegőt, egyél és igyál! Ha 
javítani akarsz az életeden, akkor kattints az alábbi linkre!

(Klopfer Csaba)
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(89)     Pénzt olcsón vehetsz!

Hol az az egyetlen hely, ahol fürdőruhában torkoskodhatsz?
(Dávid Zsolt)

Csak a gyengeségeidet rejtegeted, vagy építesz az erősségeidre (is)?

Nem kell Sherlock Holmesnak lenned, hogy ismerd a „pozitív” és 
„negatív” tulajdonságaidat.

(Jani Tibor)

EU-ban gondolkodsz?
(Rémiás Mihály)

Az esküvőd gyönyörű lesz. Legyen a fényképalbumban is az!
(Náray Tamás)

LÉGY A LEVESBEN!
(Darin Séllei Lívia)

Miért szeretem ezt az autót?
(Tősér Sándor)

Az én cégem - az én pénzem... Hogyan vegyük ki a pénzt a 
vállalkozásból?

(Böröczky Zoltán)

Energiafaló lakás: fáj a zsebnek és pusztítja a földet!
(Nagyné Perjési Anikó)

Akciós vér ma éjfélig...
(Lovász Barbara)

(100)     Bosszúságot okoz a balatoni nyaralás, 
ha nem tartja be ezt az 5 szabályt.

(Csobota-Kis Árpád)
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És bónusz 13 darab (ugye nem vagy babonás?!)

Szövegírás 400%-os sebességgel
(Szabó Gábor)

Rózsaszín > paprikavörös... Te is sűrűn égsz az angolod miatt?

Mukkanj meg végre angolul!
(Juhász Ágnes)

Ez egy nagyon unalmas email lesz
(Kazai Gábor)

Sárkány elleni sárkányfű?
(Balázsi Sándor)

"Egy soron kívüli lehetőség"
(Nagy Eszter)

Ne légy többé lúzer!
(Soós Tamás)

Kutyavásár van Budán.
Erdélyi Norbert 

Nem fogja elhinni, végre nem fáj a hátam!
(Farkas Viktor)

Hogyan tudsz könnyen meditálni akár a buszon is?
Séra András

Ne olvass tovább, ha elégedett vagy a külsőddel!
(Gábrity András)

A 7 Titok, ami Téged sikeres értékesítővé tesz
(Magda Attila)

Szeretne tiszta lappal kezdeni és megszabadulni a kínzó adósságoktól?
(Tulok Imre)

Ha ezt is kihagyod, ne panaszkodj, hogy mi nem szóltunk!
(Molnár Ferenc)
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