
Headline 1: 

Você não precisa ser (Alguém famoso) para (Conseguir o que ele conseguiu) 

 

Headline Exemplo: 

 
Você não precisa ser o Silvio Santos para Conseguir ganhar o dinheiro que ele ganha 

 

Headline 2: 

 

Veja o quão fácil você pode (Algum Objetivo)  sem  (Algo ruim)  

 

Headline Exemplo: 
Veja o quão fácil você pode Conseguir a sua liberdade financeira sem Precisar gastar muito 
tempo ou dinheiro   

 

Headline 3: 

 

Me dê (Número) (Segundos, Minutos, Dias, Horas, Semanas)  e eu vou te dar  (Algo que seu 
público quer) 

 

Headline Exemplo: 
Me dê 7 dias e eu vou te dar a sua tão sonhada independência financeira 

 

Headline 4: 

 

O que todos deveriam saber sobre (Assunto de interesse do seu público) 

 

Headline Exemplo: 
O que todos devem saber sobre o Método de emagrecimento 2.0  

 

 

Headline 5: 

 

(Ação) como (celebridade ou que seu público conhece) 

 

Headline Exemplo: 
faça como Lívia andrade e emagreça muito em apenas 17 dias Agora  

 



Headline 6: 

 

Agora você pode (Conquistar) e (Consequência da conquista) 

 

Headline Exemplo 

Agora você pode conquistar o corpo tão desejado e  aumentar agora a sua auto-estima 

 

Headline 7: 

 

Aqui está um jeito rápido de  (Alcançar determinado objetivo) 

 

Headline Exemplo: 

Aqui está um jeito rápido de alcançar o tão sonhado corpo em forma 
 

 

Headline 8: 

 

Aqui está o método que ajudou (Público) a (Ação) 

 

Headline Exemplo:  

Aqui está o Método que ajudou  milhares de mulheres a alcançar o tão sonhado corpo perfeito  
 

Headline 9: 

 

O segredo dos (Algo que seu público deseja) 

 

Headline Exemplo:  

O segredo dos Grandes artistas para manter o corpo sempre em forma  

 

 

Headline 10: 

 

(Número)  maneiras de (Alguma ação) mesmo que (Objeção) 

 

 

Headline Exemplo:  

10 Maneiras de emagrecer mesmo que você não tenha tempo de ir a academia : 



Headline 11: 

 

(Número)  truques para (Alguma ação) sem  (Algo ruim) 

 

Headline Exemplo 

10 truques para Emagrecer sem passar fome  

 

 

 


