 101عنوان برای ساخت تبلیغات پرفروش
با تشکر از خرید شما
شما حق تغییر محتویات این کتاب الکترونیکی را ندارید.
شما حق فروش مجدد این کتاب الکترونیکی را ندارید.

ولی...
شما می توانید آنرا در سایت خود برای دانلود بگذارید.
شما می توانید آنرا به دیگران بدهید.
شما می توانید آنرا بعنوان هدیه همراه محصوالت خود ارائه نمایید.
در صورت استفاده از این محصول و محتویات آن  ،لطفا نام سایت
 www.ModireSabz.comرا نیز ذکر کنید.

تمامی حقوق مادی و معنوی این محصول متعلق به مدیر سبز است.
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درباره نویسنده
ژان بقوسیان  ،بعنوان مشاور بازاریابی
و فروش فعالیت می کند .او با  10سال
سابقه در زمینه فروش و اجنام مطالعات
گسترده و مشاهده سمینارهای افرادی
مانند برایان تریسی  ،جولی مورگن
استرن ،جک تراوت و ...اقدام به تولید
دوره های آموزشی پیشرفته برای
مدیران و صاحبان کسب و کار منوده
است .او در مجالت معتبر ایران مانند
عصرشبکه کارآفرینی و  ..مقاالتی در
زمینه بازاریابی،کارآفرینی ،افزایش فروش
و رشد کسب و کار می نویسد .او هم
اکنون مدیریت سایت مدیر سبز را به
عهده دارد .برای اطالعات بیشتر کافی
است نام او را درگوگل جستجو منایید.
او به صاحبان مشاغل کمک می کند
خیلی سریعتر رشد کنند و از رقیبان
پیشی بگیرند.
از فعالیتهای او  ،نوشنت برنامه بازاریابی
مطابق با نیاز و بودجه شرکتها و
همچنین طراحی تبلیغات پرفروش
است.

سایت مدیر سبز برای مدیران شرکتها
ساخته شده است و به آنها کمک
می کند مهارتهای مدیریتی خود را با
جدیدترین علم روز  ،ارتقا دهند.
برای دریافت مقاالت و دوره های آموزشی
رایگان می توانید به سایت مدیر سبز
مراجعه کرده و در آن عضو شوید.
در صورت متایل به هرگونه همکاری با
مشاورین بازاریابی مدیر سبز  ،لطفا به
بخش «متاس با ما رفته» و فرم همکاری
را پر کنید .امیدواریم بتوانیم رضایت
شما را جلب مناییم.
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 -1وکیل شما نمی خواهد این آگهی را بخوانید.
____ نمی خواهد این آگهی را بخوانید.
 -2شما هم می توانید با صرف  12دقیقه در روز  ،از اندام مناسبی
برخوردار شوید.
شما هم می توانید با ____  ،از ____ برخوردار شوید.
 -3آیا دوست دارید یک خاطره بیاد ماندنی داشته باشید؟
آیا دوست دارید یک ____ داشته باشید؟
 -4آشپزسرشناسی با معروفیت جهانی  ،روشهای فوق سری
آشپزی بدون روغن را برمال می سازد .کامال تضمینی!
___ با معروفیت جهانی  ،روشهای فوق سری ____ را برمال می
سازد .کامال تضمینی!
 -5زنی که بعلت بیماری ام.اس 5 .سال متمادی بر روی ویل چر
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بود  ،با روشی فوق العاده موفق به کسب مدال ورزشی می شود.
زنی که ____  ،با روشی فوق العاده موفق به ____ می شود.
 -6چرا افراد تنبل خوش صحبت در کسب و کار موفق می شوند
 ،ولی افراد مودب شکست می خورند؟
چرا افراد تنبل در ____ موفق می شوند  ،ولی افراد ____
شکست می خورند؟
 -7چرا ما این محصول را با قیمت  2000تومان می فروشیم؟
این یک اشتباه چاپی نیست.
چرا ما این ____ را با قیمت ____ می فروشیم؟ این یک اشتباه
چاپی نیست.
 -8آیا شما هم می خواهید با کامپیوتر درآمد کسب کنید؟
آیا شما هم می خواهید با ____ درآمد کسب کنید؟
 -9آیا می خواهید فقط در نیم ساعت  ،موفق به ساخت کیکی
خوشمزه شوید؟
آیا می خواهید فقط در ____  ،موفق به ____ شوید؟
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 -10خالصی از کدامیک از مشکالت پوستی را آرزو می کنید؟
خالصی از کدامیک از مشکالت ____ را آرزو می کنید؟
 -11آیا عالقه مندید مشکالت سالمتی خود را از بین ببرید؟
آیا عالقه مندید مشکالت ____ را از بین ببرید؟
 -12پول در کجاست و چگونه آنرا بدست آوریم؟
____ در کجاست و چگونه آنرا بدست آوریم؟
 -13کدام را ترجیح می دهید؟ تماشای تلویزیون یا کسب درآمد
واقعی در خانه؟
کدام را ترجیح می دهید؟ ____ یا ____؟
 -14مطلبی که آژانسهای مسافرتی به شما نخواهند گفت که می
تواند هزینه های شما را تا  50درصد کاهش دهد.
مطلبی که ____ به شما نخواهند گفت که می تواند ____
 -15وکیل شما هیچگاه نخواهد گفت که در  4ساعت و فقط با
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 35000تومان می توانید شرکتی جدید ثبت کنید.
وکیل شما هیچگاه نخواهد گفت که در____ و فقط با ____ می
توانید ____.
 -16نکته ای که هر دارنده کسب و کار باید آنرا بداند.
نکته ای که هر ____ باید آنرا بداند.
 -17بدنبال کسانی هستیم که می خواهند درآمد حاصل از
کارخود را چند برابر سازند.
بدنبال کسانی هستیم که می خواهند ____
 -18اخطار! تا زمانی که این گزارش رایگان را نخوانده اید از
هیچ رژیم الغری استفاده نکنید.
اخطار! تا زمانی که این گزارش رایگان را نخوانده اید از ____
استفاده نکنید.
 -19از ایمیل خود برای کسب پول واقعی استفاده کنید!
از ____ خود برای کسب ____ استفاده کنید!
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 -20شغلی که با آن پس از  3سال می توانید بازنشسته شوید.
____ که با آن پس از ____ می توانید ____
 -21افراد زیادی دوست دارند نویسنده شوند  ،ولی موفق نمی
شوند.
افراد زیادی دوست دارند ____ شوند  ،ولی موفق نمی شوند.
 -22آیا از کار کردن برای دیگران خسته شده اید؟
آیا از ____ خسته شده اید؟
 -23سه ماه کار کنید و سپس بنشینید ودرآمد حاصل را
بشمارید!
____کار کنید و سپس بنشینید ودرآمد حاصل را بشمارید!
 -24این سبزی خوردکن آنقدر سریع و راحت کار می کند که
آنرا برای همسرم خریدم.
این ____ آنقدر سریع و راحت کار می کند که آنرا برای ____
خریدم.
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 -25اطالعاتی که ماموران مالیات هیچگاه فاش نمی سازند.
اطالعاتی که ____ هیچگاه فاش نمی سازند.
 -26وقتی کار جدیدم را شروع کردم همه به من خندیدند  ،ولی
وقتی خانه ای ویالیی خریدم ...
وقتی ____ شروع کردم همه به من خندیدند  ،ولی وقتی ___...
 -27راهی آسان  ،سریع و لذت بخش برای اصالح صورت
آقایان.
راهی آسان  ،سریع و لذت بخش برای ____.
 -28حقیقتی ناخوشایند درباره اتومبیل جدید شما.
حقیقتی ناخوشایند درباره ____ شما.
 -29راز داشتن پوستی شاداب به همین سادگی است  ،بله
استفاده از تغذیه مناسب.
راز داشتن ____ به همین سادگی است  ،بله استفاده از ____
 -30راز داشتن ظاهری آراسته.
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راز داشتن ____
 -31سریعترین راه برای کاهش وزن.
سریعترین راه برای ____
 -32روشی شگفت انگیز برای آموزش رانندگی.
روشی شگفت انگیز برای آموزش ____
 -33کسانی که این کتاب را بخوانند ثروتمند خواهند شد.
کسانی که این کتاب را بخوانند ____
 -34کاشت مو بدون جراحی در ایران آغاز شد.
____ در ایران آغاز شد.
 -35یا از محصول ما لذت ببرید و یا پول خود را پس بگیرید.
یا ____ و یا پول خود را پس بگیرید.
 -36آیا می دانید افراد موفق چه مجله ای را می خوانند؟
آیا می دانید افراد موفق ____؟
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 -37روش افراد تنبل برای ثروتمند شدن.
روش افراد تنبل برای ساخت وب سایت.
روش افراد تنبل برای ____
 -38فروش تلفنی هنر است.
____ هنر است.
 -39داستان حیرت آور دانشجوی اخراجی که میلیاردر شد.
داستان حیرت آور ____ که ____
 -40اسرار حیرت انگیز دستگاهی که در  3هفته باعث تناسب
اندام می شود.
اسرار حیرت انگیز ____ که در ____ باعث ____ می شود.
 -41فرمول جدید قرص الغری که توسط دانشمندی ایرانی
ابداع شد.
فرمول جدید ____ که توسط ____ ابداع شد.
 -42قدرت یادگیری فرزندانتان را دست کم نگیرید.
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قدرت ____ را دست کم نگیرید.
 -43جواهر بدلی که  90درصد جواهرسازان را به اشتباه خواهد
افکند.
____ که  90درصد ____ را به اشتباه خواهد افکند.
 -44چه کسی می گوید فیلها نمی توانند برقصند؟
چه کسی می ____؟
 10 -45راه برای جذب مشتری در کمترین زمان ممکن.
____ راه برای ____ در کمترین زمان ممکن.
 -46خودآموز برنامه نویسی در  24ساعت!
خودآموز ____ در ____ ساعت!
 -47فکر کردن کافی است  ،کسب درآمد را شروع کنید.
فکر کردن کافی است  ____ ،را شروع کنید.
 -48انگلیسی را مانند آمریکایی ها صحبت کنید.
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____ را مانند ____
 -49از ثروتمند ساختن رییس خود خسته و مریض شده اید؟
از ____ خسته و مریض شده اید؟
 -50آیا سرعت کند اینترنت شما را ناامید ساخته است؟ ما راه
حلی بهتر داریم.
آیا سرعت ____ شما را ناامید ساخته است؟ ما راه حلی بهتر
داریم.
 -51با یک تماس چرخ گوشت های جدید ما در دستان
شماست!
با یک تماس ____ جدید ما در دستان شماست!
 -52بدون یک ریال سرمایه گذاری به کار رویایی خود دست
یابید.
بدون یک ریال سرمایه گذاری به ____ دست یابید.
 -53نوازنده پیانوی تهرانی راهی برای آموزش موسیقی در 10
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جلسه را یافته است.
____ راهی برای ____ را یافته است.
 -54و حال از شنیدن موسیقی لذت ببرید.
و حال از ____ لذت ببرید.
 -55دیگر هیچگاه از سرماخوردگی رنج نبرید.
دیگر هیچگاه از ____ رنج نبرید.
 -56آیا سالمتی کودک شما برایتان  3000تومان ارزش دارد؟
آیا ____ برایتان ____ تومان ارزش دارد؟
 -57تنها با اختصتص  2دقیقه در روز  ،حافظه خود را تقویت
کنید.
تنها با اختصاص ____ .____ ،
 -58اگر شما می توانید رانندگی بیاموزید  ،پس می توانید با
دستگاه بدنسازی ما کار کنید.
اگر شما می توانید ____  ،پس می توانید ____.
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 -59چگونه عناوینی بسازید که شما را ثروتمند سازد.
چگونه ____ که شما را ____.
 -60دستگاه فکس خود را به سودآورترین وسیله دنیا تبدیل
کنید.
____ را به ____ تبدیل کنید.
 -61چگونه موانع را به فرصتهای طالیی تبدیل کنیم؟
چگونه ____ را به____ تبدیل کنیم؟
 -62با دیدن قبض های خود سردرد نگیرید.
با دیدن ____ سردرد نگیرید.
 -63چگونه از  8ساعت زمان کاری روزانه  12 ،ساعت بدست
آوریم؟
چگونه از ____  ____ ،بدست آوریم؟
 -64بیشتر بخورید و کمتر چاق شوید!
بیشتر ____ و کمتر ____!
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 -65چگونه خانه رویایی خود را بدست آوریم؟
چگونه ____ رویایی خود را بدست آوریم؟
 -66سود هایی که در کامپیوتر شما پنهان شده اند.
سود هایی که در ____ پنهان شده اند.
 -67برای هر تبلیغی که می سازید  300 ،هزار تومان بدست
آورید.
برای هر ____  ____ ،بدست آورید.
 -68روزنامه نویس معروف  ،کشف عجیبی انجام داد.
____ معروف  ،کشف عجیبی انجام داد.
 -69آیا شما هم در سرمایه گذاری مرتکب این اشتباهات
وحشتناک می شوید؟
آیا شما هم در ____ مرتکب این اشتباهات وحشتناک می
شوید؟
 -70اعترافات یک آشپز اخراجی
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اعترافات یک ____
 -71آیا برای مسافرتی بیادماندنی آماده اید؟
آیا برای ____ آماده اید؟
 7 -72راه برای رهایی از بدهی و پرداخت تمامی قبض ها.
 7راه برای ____
 -73شاید مشکل شما نداشتن زمان کافی برای استراحت است.
شاید مشکل شما ____ استراحت است.
 -74سرانجام  ،راهی سریع برای زیبایی
سرانجام  ،راهی سریع برای ____
 -75تا پایان هفته بعد  ،زندگی خود را متحول سازید.
تا پایان ____ .بعد  .____ ،خود را متحول سازید.
 -76برای کتاب ما یک ریال هم نپردازید! مگر آنکه فروش شما
را دو برابر سازد.
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برای ____ یک ریال هم نپردازید! مگر آنکه ____
 -77آیا راحت شدن از ناراحتی چشم در هنگام خرد کردن پیاز
 28000تومان نمی ارزد؟
آیا راحت شدن از ____  ____ ،تومان نمی ارزد؟
 -78چرا هنرپیشه ها تا سن  60سالگی جوان بنظر می رسند؟
چرا ____؟
 -79چگونه با خستگی برای همیشه خداحافظی کنیم؟
چگونه با ____ برای همیشه خداحافظی کنیم؟
 -80و حاال وقت آن است که کار در آشپزخانه را لذت بخش
سازید.
و حاال وقت آن است که ____
 -81آیا بنظر شما کسب درآمد راحت و سریع اشکالی دارد؟
آیا بنظر شما ____ اشکالی دارد؟
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 -82چگونه در ازدواج موفق شویم؟
چگونه در ____ موفق شویم؟
 -83پاکسازی راهروی خانه تان را به ما بسپارید.
____ را به ما بسپارید.
 -84آیا می دانید پزشکان از چه مسکنی برای خودشان استفاده
می کنند؟
آیا می دانید ____ از چه ____ برای خودشان استفاده می کنند؟
 5000 -85تومان سرمایه گذاری کنید  ،صدها هزار تومان سود
ببرید.
____ .تومان سرمایه گذاری کنید  .____ ،تومان سود ببرید.
 101 -86راه آسان برای خالص شدن از سر درد
____ راه آسان برای خالص شدن از ____
 -87خیلی ها می گفتند امکان ندارد .ولی توانستم در  2ساعت
یک وب سایت بسازم.
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خیلی ها می گفتند امکان ندارد .ولی توانستم ____
 -88آیا می توانید امتحان تافل را با موفقیت بگذرانید؟
آیا می توانید ____ را با موفقیت بگذرانید؟
 -89اگر او توانست در  2ماه  9کیلو الغر شود  ،شما هم می
توانید.
اگر او توانست ____  ،شما هم می توانید.
 -90تا بحال چند بار یادگیری زبان را آغاز کرده و آنرا نیمه کاره
رها کرده اید؟
تا بحال چند بار ____ را آغاز کرده و آنرا نیمه کاره رها کرده
اید؟
 -91محصولی جدید ...بهترین صنعتگران جمع شدند تا دستگاه
بسته بندی متفاوتی بسازند.
محصولی جدید ...بهترین ____ جمع شدند تا ____ متفاوتی
بسازند.
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 101عنوان برای ساخت تبلیغات پرفروش
 -92آیا خانه رویایی شما همین است؟
آیا ____ رویایی شما همین است؟
 -93بر قدرت و انعطاف بدن خود بیافزایید .روشی که بدلکاران
سینما بکار می برند.
بر ____ و ____ خود بیافزایید .روشی که ____ بکار می برند.
 -94تصور کنید از  7صبح تا  6بعدازظهر کار کنید و از هر لحظه
آن لذت ببرید.
تصور کنید ____ و از هر لحظه آن لذت ببرید.
 -95اگر تغییر دکوراسیون خانه شما در  5روز تمام نشد ،برای
هر روز اضافی  50000تومان می پردازیم.
اگر ت____ شما در ___ تمام نشد ،برای هر روز اضافی ____
تومان می پردازیم.
 -96سرانجام راه تمیز کردن خانه در  15دقیقه را یافتم  ،می
خواهم رازم را فاش کنم!
سرانجام راه ____ را یافتم  ،می خواهم رازم را فاش کنم!
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 101عنوان برای ساخت تبلیغات پرفروش
 -97روش نوشتن یک کتاب کامل در  28روز.
روش ____ در ____.
 -98کارت ویزیت خود را به وسیله ای برای فروش تبدیل کنید.
____ خود را به وسیله ای برای ____ تبدیل کنید.
 -99چگونه بدون نگرانی خرید کنیم؟
چگونه بدون نگرانی ____؟
 -100چگونه بطور قانونی از بانک سرقت کنیم؟
چگونه بطور قانونی ____؟
 -101و حال از فیلمهای با کیفیت فوق برتر لذت ببرید.
و حال از ____ با کیفیت فوق برتر لذت ببرید.
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خدمات جدید مشاورین مدیر سبز

طراحی و ساخت تبلیغات پرفروش برای مجالت
طراحی وب سایت حرفه ای جتاری برای فروش بیشتر
راه اندازی سیتم اطالع رسانی و پشتیبانی خودکار تلفنی
ساخت نامه های تبلیغاتی پرفروش برای ارسال به مشتریان
برگزاری تبلیغات ایمیلی و ارسال ایمیل به  200000ایرانی

برای کسب اطالعات بیشتر با  info@MSabz.comمتاس بگیرید.
هر گونه کپی برداری از مطالب کتاب بصورت چاپی و الکترونیکی ممنوع است .با متخلفات بنا بر قانون کپی رایت برخورد خواهد شد.

قیمت  10000ریال
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