TO DO LIST: CHWYTLIWE TYTUŁY BLOGA I POSTÓW
Masz świetny artykuł, który właśnie skończyłeś pisać. Teraz przychodzi moment najważniejszy –
jaki nadać mu tytuł, aby nikt nie mógł przejść obojętnie widząc taki nagłówek.
Już więcej nie będziesz musiał sięnad tym głowić. Przygotowałam dla Ciebie listę najbardziej
nośnych tytułów, co więcej podzieliłam je na kategorie, żeby było jeszcze prościej.



Wzbudzenie strachu
- Jak bezpieczna jest ... / osoba / obiekt
Jak bezpieczne jest Twoje dziecko pozostając w domu z opiekunką
- (5) znaków ostrzegawczych , które ...
5 znaków ostrzegawczych, które mówią Ci , iż wybierasz zły biznes
- Czy możemy ufać ...
Czy możemy ufać własnemu partnerowi
- Szokująca prawda o , ...
Szokująca prawda o tym, co robią kobiety po godzinach
-Narażanie kogoś na coś ... – jak temu zaradzić
Jak klient ktoś może narażać Twój biznes na utratę reputacji – 5 sposobów jak temu
zaradzić
- Nie powie Ci ktoś o tym
Rzeczy, o których nie powie Ci Twój webdesigner



Znalezienie rozwiązania
- Nie nadążasz...
Nie nadążasz z wydatkami Twojej żony- 7 sposobów jak im zaradzić
- Krótki przewodnik po...
Krótki przewodnik po Twitterze
- 7 sposobów na...
7 sposobów na walkę z własnym lenistwem
-Jak się pozbyć ...
Jak się pozbyć nieprzychylnych Ci ludzi
- Jak zakończyć ...
Jak zakończyć długoletni związek w przyjażni
Jak zredukować...
- Jak zredukować o połowę opłaty za telefon w 5 minut



Zrobienie czegoś jak ktoś znany
- Być jak ...
Być jak Greta Garbo
- Jak zrobić coś, jak ...
Jak zredukować swoje podatki , jak Donald Trumph
- Przewodnik [nazwa firmy / osoby] po
Przewodnik Pixar po opowiadaniu niezwykłych historii
- Sekret [kogoś], jak ...
Sekret Fortune 500: jak utrzymać się na topie



Błędy
-(5) błedów, które popełnia [ktoś]...
(5) błedów, które popełnia większość młodych blogerów
- Rzeczy , których nie robić
Rzeczy, których nie robić przechodząc przez odprawę celną



Jak to osiagnąć
-Jak to zrobić
Jak zwiększyć ilość wizyt na stronie o 200%
-Jak coś zrobić ... podczas
Jak się odpreżyć podczas stania w korku
-Jak coś robić i jednocześnie
Jak jeść dużo i jednocześnie cały czas chudnąć
-Jak wybrać coś/ kogoś, co ktoś inny będzie lubił
Jak wybrać chłopaka, którego Twój tata polubi

Dołącz do mnie:

www.agnieszkagrodzka.com
https://twitter.com/gnieszkagrodzka
https://www.facebook.com/AgnieszkaGrodzkaOnlineMedialab
https://plus.google.com/u/0/111033905442964826486/about

