
 
 

PSYCHOLOGIE SLOVA: 

100 NEJPŘESVĚDČIVĚJŠÍCH OBRATŮ 



 
 
 

 
 

Slova a psychologie – jde to vůbec dohromady? Ano, a dokonce více, než se může na první pohled 

zdát! Volba vhodných slovních spojení, přesvědčivých obratů, ale i originálních frází vás dokáže 

vymrštit na opravdové marketingové výsluní. To ovšem v případě, že tuto disciplínu nepodceníte a 

osvojíte si alespoň základní zásady, které vám mohou přinést vytoužený úspěch, přízeň zákazníků, ale 

i tolik očekávanou popularitu. Připravili jsme si pro vás 100 nejpřesvědčivějších obratů, které můžete 

použít v titulcích, předmětech emailů, ale i výzvách typu „call to action“. Tak tedy dost řečí a pojďme 

na to! 

Titulek – vstupní brána do světa úspěchu  

Pouze několik slov rozhoduje o tom, zda se vaši čtenáři, zákazníci nebo klienti dají do dalšího čtení 

řádků, které jste si pro ně přichystali. Nic neříkající titulek, ohrané fráze, špatně zvolená slova nebo 

nulová originalita nikoho nenadchne. Nechte se proto inspirovat následujícími titulky, které jsme pro 

větší přehlednost rozdělili do pěti tematických celků dle jejich povahy: 

a) Titulek s prostým konstatováním výhody:  

 

1. S myčkou XY ušetříte 50% nákladů za vodu a elektřinu 

2. Naše myčka vám pomůže ušetřit nemalé náklady 

3. Díky naší inovativní myčce ušetříte 50 % celkových nákladů 

4. Výměnou dřezu za myčku ušetříte 50 % nákladů 

5. Inovativní řešení vám ušetří 50 % nákladů na vodu a elektřinu 

b) Důrazný, rozkazovací titulek:  

 

6. Ušetřete 50% nákladů za vodu a elektřinu! 

7. Vyměňte dřez za naši inovativní myčku a ušetříte! 

8. Ušetřete 50 % nákladů s naší inovativní myčkou! 

9. Myčka XY vám pomůže ušetřit 50 % nákladů za vodu a elektřinu! 

10. Zjistěte, jak vám myčka XY pomůže ušetřit 50 % nákladů! 

c) Titulky s číslem:  

 

11. 5 důvodů, proč si pořídit naši myčku 

12. 5 výhod, které získáte s myčkou XY 

13. Myčka nádobí: 5 výhod v jednom 



 
 
 

 
 

14. Inovativní myčka nádobí: 5 důvodů, proč si ji pořídit 

15. Máme pro vás 5 důvodů, proč chtít naši myčku nádobí 

d) Tázací titulky:  

 

16. Víte, jak ušetřit 50% nákladů za vodu a elektřinu? My ano 

17. Chcete ušetřit 50% nákladů za vytápění? Víme, jak na to 

18. Víte, jak snížit své náklady na vodu a elektřinu o polovinu? My ano 

19. Chcete ušetřit? Poradíme vám, jak na to 

20. Nevíte, jak na mytí nádobí ušetřit? My ano a prozradíme vám to 

e) Titulek s použitím přímé řeči:  

 

21. „Nevěřil jsem, ale díky myčce nádobí ušetřím 50% nákladů za vodu a elektřinu.“ 

22. „Nikdy bych nevěřil, že myčka nádobí dokáže snížit mé náklady.“ 

23. „Do dnes jsem byla k myčkám nádobí skeptická. Nyní je vřele doporučuji.“ 

24. „Ušetřil jsem 50 % nákladů na vodu a elektřinu a prozradím vám, jak.“ 

25. „Vím, jak díky myčce nádobí ušetřit 50 % nákladů na vodu a elektřinu.“  

 

Call to Action – výzva k akci  

Call to Action neboli výzva k akci je jednou ze známých a hojně využívaných marketingových metod, 

který má čtenáře, klienta nebo zákazníka motivovat akci nebo nějaké aktivitě. Bohužel ne každá výzva 

k akci se shledá s ohlasem, proto je dobré vědět, jaké fráze a obraty fungují a který se raději vyhnout. 

Přinášíme vám jich rovnou 50! 

26. Přidat do košíku 

27. Pro více informací klikněte zde 

28. Odebírejte novinky 

29. Přihlaste se k odběru newsletteru 

30. Začněte vydělávat 

31. Video spustíte zde 



 
 
 

 
 

32. Pro více informací klikněte zde 

33. Zjistěte, co je u nás nového 

34. Odhalte naše tajemství úspěchu 

35. Přidejte se k nám 

36. Staňte se úspěšným ještě dnes 

37. Zjistěte, jak zbohatnout 

38. Začněte dělat marketing efektivně  

39. Stáhnout e-book 

40. Vyzkoušejte aplikaci ZDARMA 

41. Přečtěte si více o našich úspěších 

42. Objednat se slevou 40 % 

43. Zjistěte, jak to děláme my! 

44. Využij jedinečné akce 3+1 ZDARMA 

45. Objednej knihu v omezeném vydání ještě dnes 

46. Nové video sleduj zde 

47. Sdílejte novinku se svými přáteli 

48. Podívejte se, jaké novinky jsme pro vás připravili 

49. Zjistěte, zda můžeme pomoci také vám 

50. Zkontrolujte, kolik uživatelů sleduje váš profil 

51. Zjistěte více 

52. Dozvědět se více 

53. Připojte se k nám ještě dnes 

54. Udělejte první krok/další krok 

55. Zjistěte, jak to funguje 

56. Klikněte pro další podrobnosti 

57. Prohlédněte si náš ceník 



 
 
 

 
 

58. Získat nezávaznou kalkulaci ZDARMA 

59. Porovnat nabídky 

60. Zobrazit parametry a vlastnosti 

61. Získejte plnou verzi 

62. Více informací zde 

63. Čtěte více 

64. Pokračovat ve čtení 

65. Klikněte zde a ušetřete 

66. Požádat o první číslo/bezplatnou verzi 

67. Zaregistrujte se pro bezplatnou zkušební verzi 

68. Získat zdarma 30 denní plán 

69. Změňte svůj život ještě dnes 

70. Kontaktujte nás  

71. Kup nyní 

72. Pomozte nám… 

73. Získat časově omezenou nabídku 

74. Objednejte nyní a obdržíte ZDARMA… 

75. Vytvořit účet a zaregistrovat se  

 

Předměty e-mailů 

Také předmět emailů je jeden z prvků, který rozhoduje o dalším kroku čtenáře. Pokud nezaujmete 

předmětem, vaše pošta – byť je sebevíce zajímavá – skončí s největší pravděpodobností v koši, ba co 

hůř ve složce „spam“. Nechte se proto inspirovat následujícími obraty. 

76. Dnešní akce 3 + 1 na všechno 

77. Sleva 20 – 50 % pouze DNES 

78. Klikněte a získejte slevu 50 % 

79. Dnes vše za XX Kč 



 
 
 

 
 

80. Užijte si sezónu s jedinečnou slevovou náloží 

81. Poslední šance získat 50 % slevu 

82. Vzrušující novinky pro tento týden 

83. Exkluzivní nabídka pouze pro vás 

84. Pouze DNES: akční cena 99 Kč/ks 

85. Vydáváme nové číslo: čtěte jej mezi prvními 

86. Slevový kupón pouze pro vás 

87. Máme pro vás atraktivní nabídku! Stačí kliknout! 

88. Klikněte a ušetřete 

89. 10 nejčtenějších článků posledního měsíce 

90. 12 unikátních nápadů pouze pro vás 

91. Pouze dnes rozdáváme stylové dárky 

92. Možná hledáme právě vás! 

93. 8 tajných tipů pro kreativce 

94. (jméno), máme pro vás jedinečnou nabídku 

95. Nabídka platná pouze dnes! Nezmeškejte ji! 

96. Do konce naší akce zbývá 24 hodin. Využijte jedinečné akce! 

97. E-book ke stažení ZDARMA – pouze dnes 

98. Vyhráváte…. 

99. Byli jste vybráni… 

100. Hledáme právě Vás! 

 

Inspirujte se nebo inspirujte nás!  

Vyzkoušejte doporučené slovní obraty v praxi nebo nám napište, co se osvědčilo právě vám. Budeme 

rádi za každý tip či inspiraci! 

 


