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(TIPS: Namnen nedan kan ersättas med deras förnamn via din emailklient) 

Väcka nyfikenhet  

Jörgen, förlåt… (alt: Jörgen, jag är ledsen…)  

8 anledningar till att inte delta i mitt seminarium  

Uppenbart säljsnack (som du bör kolla NU)  

Pappa, gråter du? Ja, sa jag.  

Gör du detta på morgonen? (alt: Gör du såhär varje morgon?)  

”Det förändrade hela min syn på livet”  

Har du läst (sett) detta ännu? (upphör vid midnatt)  

Hanna, jag har förlorat något viktigt  

Kolla in detta! (det är verkligen ett bra erbjudande)  

Jenny, jag är skyldig dig en ursäkt  

Jenny, jag skapade denna video till dig  

Jonas, jag har inte förtjänat detta…  

Jenny, kolla in dessa skärmbilder  

Behöver 50 personer till ett speciellt projekt (alt. 50 personer behövs till ett speciellt projekt)  
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[Kalle] Den gräsligaste bloggposten någonsin  

Kalle, här är länken jag nämnde 

En fantastisk historia om en resa från trasor till Haute couture  

En riktig lektion i marknadsföring från min 8‐årige son  

Jag kan tydligen varken skriva eller läsa  

Anna, såg jag ditt namn i nyheterna?  

FW: Ville försäkra mig om att du kände till detta Kalle  

Jonas, detta är oslagbart…  

[Helen] 7 sorters människor som alla önskar kunde hålla käften  

Ola, bra och dåliga nyheter  

Atleter använder steroider, entreprenörer använder detta  

Förbluffande nyheter: Helvetet har officiellt frusit till is  

Anmäl dig INTE till detta Jonas  

Skulle ha gjort, borde ha gjort, hade gjort  

Gör detta innan du köper guld  

Hörde du det, Kalle?  

Vill du veta hur man gör detta?  

Suger Kalle på att blogga?  

Låt dem inte lura dig en gång till  

Låt inte det här gå dig obemärkt förbi…  

Jasså…  

Dum och dummare…  
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Kalle: Lugna ner dig lite  

Kalle: Det sista du bör offra på grund av recessionen  

Alla känner väl till detta, eller?  

Exploderande ölflaskor och sex  

Sista chansen för världens bäst betalda arbete  

Äntligen är det någon med en fungerande hjärna som kommenterar Peak Oil  

Första slagsmålet på styrelsemötet  

Från noll till en enorm vinst  

Jag har detta att tacka för allt jag kan…  

General Patton hade varit stolt  

Att hämnas har aldrig varit så lönsamt  

Jonas Carlströms spöken  

Farväl alla gangsters på Wall Street  

En stor hårig tjänst, Jonas?  

En otrolig historia jag tänkte du skulle tycka om  

Detta är vad du behöver just nu – det kan förvåna dig  

Hur kan ditt företag prestera bättre än större konkurrenter?  

Hur dum får man vara…  

Hur även en mästare blir förbryllad över industrin  

Åh vad jag slösade tid på att blogga innan jag kom på hur man ska göra  

Hur barn får dig att bli en bättre copywriter  

En fråga du borde kunna besvara – hoppas du kan  
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Jonas, antagligen mitt största misstag…  

Hur har helgen varit?  

Jag utövade utpressning mot min mentor för detta  

Jag kan inte fatta att han verkligen gjorde detta…  

Jag kan inte fatta att jag höll på att göra detta…  

Det var inte meningen att det skulle vara en hemlighet  

Jag hatar när det blir så här  

Jag har ingen aning om varför han gjorde såhär  

Jag tänkte precis ’vad i h‐vete’…  

Jag har precis laddat upp en intervju…  

Jag behöver din hjälp…  

Jag skulle ha skickat detta till dig tidigare…  

Jag tänkte att du ville se detta…  

Jag håller dig ansvarig…  

Om denna kille kan fixa det…  

Om du inte kan tyda en balansrapport, bör du läsa detta…  

Om du kunde ha sett detta… (andra försöket)  

Medicin för sinnessjuka  

Är det jag har hört om dig sant Jonas?  

Är detta ett misstag? (helt nytt)  

Är detta du?  

Detta har stört mig ett tag  
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Detta är en milstolpe jag inte är stolt över  

Detta är häftigt…  

Detta är riskabelt…  

Det här är något jag inte gjort på flera år…  

Vilket skitsnack  

Det är söndag, men jag var bara tvungen att skicka dig detta  

Det är dags att jag visar dig…  

Jag har aldrig varit så här ivrig…  

Mina damer och herrar, rikta er uppmärksamhet mot mittersta ringen…  

Stefan ‐‐ han lärde dessa skinnskallar en läxa…  

Är det här sant Stefan?  

Stefan, den mest lönsamma affären på jorden!  

Låt oss reda ut detta en gång för alla…  

Livet vore enkelt om det inte vore för andra människor  

Haha, var det där med avsikt?  

Verkar som att jag trampade i klaveret  

Man med världens snyggaste solbränna attackerad av USA:s regering  

Usch, detta är pinsamt…  
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Judisk man drämmer till ett katolskt helgon?  

Jonas, är du nyfiken?  

Jonas, dessa kommer att försvinna  

Min inställning till (de flesta) återförsäljare…  

Min far ställde denna intressanta fråga…  

Min smutsiga lilla hemlighet avslöjad  

Min sekreterare skrek när hon tog emot samtalet  

Nakna lektioner i copywriting?  

Aldrig tidigare erbjudet  

Inget april skämt  

Nu eller aldrig… år 2008:s drömmar inslagna i en ask och redo för dig…  

Hoppsan, jag strulade till det. Förlåt mig…  

Vår klart bästa idé i år  

Kommentera gärna detta…  

Makt vs. Kraft  

PROBLEM (snälla öppna)  

Pssst…  

En snabb fråga  

Läs idag, lyssna imorgon…  

Nördens hämnd  

Sjunger som en sårad älg (snälla hjälp, åh snälla, snälla… hjälp)  
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En smygtitt bakom kulisserna  

Så va f‐n gör jag nu då?  

Du skulle inte tro mig angående samtalet jag precis hade – jag kan fortfarande inte släppa det  

Snabbhet är lika med resultat…  

Den största anledningen till att de flesta inte är rika…  

Hemligheten värd biljoner dollar som du måste känna till…  

Dagen som förgyllde min dag  

Lång näsa på dem…  

De mest framgångsrika företagare jag känner…  

Den mest värdefulla varan i världen  

Nästa stora grej…  

Den enda sak du absolut måste göra, oavsett kostnad  

Pelosis självmordspiller  

Psykologin med en handväska för 90000 kr  

Den verkliga anledningen till att vi deltar i konferenser  

Mottagandet? Fantastiskt. Priset? Noll kr. När? Nu  

Sakerna du (inte vill missa) saknar  

Den förmögna idioten  

Den hela chockerande sanningen om Jonas…  

Nu går det åt skogen… (kanske)  

Detta fick mig att smälla av! (Helt seriöst)  
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Den här killen har verkligen fattat grejen…  

Det kan vara svårt att få gamla hundar att sitta  

Detta släpptes precis…  

Det här kan verka konstigt, men testa  

Månadens chock för arbetslösheten  

En sann historia…  

Tjugo tusen kronor stulna ur min ficka, här är min reaktion… (Video)  

Väldigt usla människor  

Helgens utgåva:” Vi hatar er”  

Vad tror du om rådet han gav mig?  

Vad ska allt detta betyda?  

Vad i hela friden är det som pågår?  

Att göra idag  

Det vi inte talade om  

Vad krävs för att hjälpa dig få…  

Vad tror du om detta?  

När en liten låda styr ditt liv  

Där jag låtsas veta svaren  

Anledningen till att jag skickar detta igen  

Ska du vara med på detta?  

Wow, jag glömde berätta…  
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Hoppsan, jag retade verkligen upp vissa människor  

Du kan ha fått detta om bakfoten – Här är anledningen  

Du var med på detta, eller hur?  

Helt ärligt så är jag förbryllad…  

Sista chansen – Dörrarna stängs idag – Tänker du hoppa över erbjudandet?  

Vad får du ut av det?  

”Men är inte det spamming?”  

Boka din plats längst fram i kön nu  
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Stora fördelar  

Hur du med framgång använder konstverk i din marknadsföring  

Lös gåtan med Google AdWords på 60 minuter  

Slug teknik för att bygga listor  

[Jörgen] Hur du blir en bättre författare på 10 minuter  

[Jonas] Hur man skriver reklam riktad till personer med låg koncentrationsförmåga  

”Programmera” dig själv till att lyckas med kvinnor  

10 saker du bör veta om teknisk analys  

10 tips som gör dig super produktiv  

12 oemotståndliga anledningar till att eliminera stress från ditt liv  

De fem mest grundläggande stegen för världsomfattande marknadsföring online  

19,5 % återbäring som aldrig har minskat  

5 sekunders magträning för mer energi  

5 sätt att förbättra Google ranking och attrahera mer trafik  

7 hälsosamma sätt att varva ner på helgerna  

7 sätt att leva ett bättre liv med mindre kraft  

Ett tips om försäljning som du inte får veta någon annanstans  

Är du redo att bli miljonär genom valutaaffärer?  

Kalle, här får du veta hur du verkligen irriterar dina konkurrenter online  

Kalle, detta är hemligheterna som professionella handlare känner till  

Kalle, myten kring kvalitetssuccén är avslöjad!  

Ställ frågor till mig ikväll kl 21  
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Att agna kroken eller hur man skriver fantastiska texter  

Bankernas misstag ökar i rasande fart – Jonas visar dig hur du kan tjäna på det  

Kopierad företagsmodell (Superb inspirationskälla)  

Utveckla din hjärnkapacitet på endast 30 dagar!  

Att skapa en egen informationsprodukt är enklare än du tror…  

Kriser ger möjligheter: Denna oljeaktie för 7 kr kan öka till 56 kr  

Upptäck hur du kan få ut mer från din webbsida på 60 minuter  

Vill du pensionera dig (alt: dra dig tillbaka) om 12 månader?  

Jonas: Skapa riktiga samarbeten där du inte kan förlora  

Jonas: Se till att du tar dig an marknaden med så liten risk som möjligt  

De 8 bästa tillvägagångssätten för publikation av nyhetsbrev via e‐mail  

Åtta saker du behöver för att kontrollera sociala medier  

Eliminera smärta i händer och vrister NU  

Jonas: Olja & Uran – fördubbla värdet på din portfölj på 180 dagar  

Kalle: Hur man kan verka smartare och mer framgångsrik  

Kalle: Skriv kraftfulla säljbrev på kortare tid  

Expert avslöjar de bästa platserna för utländska bankkonton  

Fem sätt att använda Twitter för att förbättra din marknadsföring  

Applicera Agoras marknadsföringsplan värd $270 miljoner i ditt företag  

Skaffa en egen webbsida på 90 sekunder…  

Fantastiskt sätt att förvandla 140: ‐ till sexsiffrigt belopp  
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Se ditt företag växa från noll till full styrka ‐ snabbt…  

Hjälp för nybörjare och extremt frustrerade marknadsförare  

Skulle det inte sitta fint med 350: ‐ i plånboken?  

Hur du ”stoppar” en kvinna på gatan  

Hur man lägger till 3‐5 anställda utan att anställa  

Hur du undviker att fångas oförberedd under träning  

Hur man tar sig in i finansiell copywriting  

Hur man ringer upp okända potentiella kunder likt ett proffs  

Hur du kontrollerar dina känslor bland kvinnor  

Hur du tar dig från att vara novis till att bli en högt betald webb video konsult  

Hur man imponerar på ALLA kvinnor  

Hur man tjänar $94,526 per månad med 100 % gratis trafik…  

Hur du kan skriva dina artiklar tre gånger snabbare  

Hur man startar en konversation med vilken kvinna som helst  

Hur man slutar betala för att få en date med en kvinna  

Hur man får kontroll och utvecklar ett orubbligt självförtroende bland kvinnor  

Hur du skriver en ”kan‐inte‐låta‐bli‐att‐öppna” ämnesrad  

Hur man skriver texter som säljer  

Hur du skriver ett brev som du kommer att tjäna på under flera år framåt  

Hur du kan bli en framgångsrik copywriter…  
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Jag garanterar dig ett dussin lyckade affärer – annars får du pengarna tillbaka  

Jag har precis lagt upp en intervju…  

Investerare avslöjar hur han fick $7,400 att bli $214k  

Kalle, den mest fördelaktiga affärsverksamheten på jorden!  

Nästan okända kryphål i skattereglerna som faktiskt hjälper dig att dra dig tillbaka tidigare?  

Kalle, allt du behöver veta om marknadsföring via e‐mail  

Kalle, hemligheterna som ger klarhet kring bokskrivande  

Jonas, Här har du ett enkelt sätt att lära upp ditt team på en enda dag!  

Min nya hemlighet när det handlar om att skapa innehåll  

Mina personliga Firefox plugins för att öka produktiviteten  

Min kurs i att hitta domännamn  

Nyhet: Hur du ökar produktiviteten med 6 – 8 timmar per dag  

Ny video: Så här får du 1000 nya prenumeranter  

Vår absolut bästa idé i år!  

Samarbeta med någon som lyckats bli miljonär på egen hand  

Betala mindre än 10 % i skatt  

Förhindra att du ska behöva genomgå prostataoperation  

Genväg till bättre material och mer pengar  

Aktier som antagligen kommer att öka när de återhämtar sig  

Det största misstaget som görs med Google AdWords  
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Det billigaste sättet att starta ett företag online  

Den mest kraftfulla formen av naturmedicin som finns!  

Det mest kraftfulla programmet för bättre hälsa  

Den hemliga logiken med begär  

Hemligheten med att sälja vad som helst  

Detta tips kan få dig att raskt gå om 99,4 % av andra investerare  

Dessa 20 minuter kommer att vara värda tusentals kronor för dig  

DETTA ökar dramatiskt dina chanser till att vara framgångsrik online  

Tresiffrig återbäring utan att behöva köpa, sälja eller äga  

Titta på denna video – den kommer att ge dig hopp om ditt företag  

Vad varje copywriter bör veta om att bli anlitad…  

Det som Googles analytiker inte vill visa dig: Anledningen till varför kunderna inte köper  

Vad du kan lära dig utav ”Black Friday”  

Varför artiklar saknar känsla (Och hur du gör för att ändra på det)  

Varför de flesta informationsprodukter oftast misslyckas  

Varför man får skrivkramp (Och hur man kommer över det)  

Du, en internet miljonär?  

Din copy funkade inte? Gör så här  

”Hur Google AdWords hjälper mig att håva in $100k i månaden”  

Google AdWords: Om förbättring utan att trassla till det som fungerar  
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Framtvingande ämnesrader  

”Men är inte det spamming?”  

[Jonas] Har författandet dött ut?  

[Jonas] Varför vill du ha pengar?  

20 % säker återbäring?  

Kalle undrar, är du inte nyfiken?  

En ny ekonomisk kris är på gång. Är du förberedd?  

Är du ett får, en varg eller en fårhund?  

Är du en innovatör eller en imitatör? Hur du avgör vilket…  

Väljer du det sämsta av två dåliga alternativ?  

Får du allt du vill ha i livet?  

Är du förberedd för att ta hand om dina föräldrar?  

Får du din del av denna dolda guldgruva?  

Använder du detta verktyg för att tjäna pengar?  

Kalle, har du fortfarande svårigheter med att lära dig om video online?  

Kan man kurera sig själv med homeopati?  

Skulle dina AdWords ROI kunna bli lite bättre?  

Deflationen är här; Dags att säkra sig inför inflationen?  

Vet du vad din mäklare/agent gör med dina pengar?  

Gör du dessa dödliga misstag med din handel?  
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Vill du sluta arbeta om 12 månader?  

Behöver en hyena lära sig hur man riktar in sig på den svagaste?  

Gillar Google dig? Läs detta nu  

Kalle, varför ska man avlägga nyårslöften?  

Har du någonsin blivit orättvist behandlad vid ett köp?  

Hur kan ditt företag slå större konkurrenter?  

Hur farlig är din dagliga dusch?  

Hur vore det med 400 kr extra i plånboken?  

Hur försvarar du dina tillgångar?  

Det bästa i hela världen?  

Är det någonsin rätt att skrämma kunderna?  

Är högoktanig bensin värd pengarna?  

Döljer sig denna tysta mördare i dina köksskåp?  

Är din pensionsplan föråldrad?  

Är de proffsiga råd du får angående ditt golfande negativa för ditt spel?  

Är ditt medicinskåp en riskzon?  

Kalle, slösar du bort din tid?  

Kalle, hur kommer du att lyckas och attrahera pengar om läget blir sämre?  

Kalle, ett trick av social media eller sanning?  

Jonas, vad får du för 140 kr idag?  



http://www.JonasCarlstrom.se 
 
 

Kalle, vad händer med dina tillgångar under 2009?  

Har du sett denna YouTube video ännu?  

Trött på alla tricks?  

Vad som skiljer männen från pojkarna när det handlar om affiliate marknadsföring  

Vilken kärlekstyp är du? Gör testet  

Vilken väg tänker du ta?  

Vem blir nästa Gary Halpert?  

Vem skrev den allra bästa boken om marknadsföring på 20 år?  

Klarar ditt material detta test?  

Kommer undsättningen vara tillräcklig?  

Kan kalcium verkligen göra dina ben svagare?  

Du, en miljonär på internet?  

Långa texter vs. korta texter äntligen utrett?  
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Kontroversiella ämnesrader  

”Men är inte det spamming?”  

”Hemligheten” är inte den riktiga hemligheten: Teleseminarium på måndag  

[VARNING] Kopiera eller förkovra dig INTE i något material från denna marknadsförare!  

Dåliga nyheter Johan…  

Var försiktig med rekommendationer för marknadsföring på internet  

Snälla, Läs om denna obehagliga upplevelse  

Kan det vara så att din iPhone är den farligaste mobilen någonsin?  

David de Angelo avslöjar sina hemligheter  

Köp INTE från denna sida  

Låt dig inte bli indragen i dessa svininfluense affärer  

Kalle, ett trick av social media eller sanning?  

Långa texter vs. korta texter äntligen utrett?  

Kalle, du har fått sparken!  

John, myten med kundundersökningar  

John, varför stimulansen inte kommer att fungera  

Hemligheter & lögner: Integrering av CRM och e‐mail  

Den största anledningen till att de flesta inte är förmögna  

Den stora hemligheten som ”de” hoppas att du aldrig kommer på  
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Problemet med lansering av produkter och allmänna bevis  

Detta är anledningen till att otaliga onlineföretag misslyckas  

Dessa fakta om skatter borde få dig att koka över  

När positiva tankar inte räcker till  

Varför det är så smart att vara korkad  

Varför squeeze pages är så korkade  

Tänk dig för innan du köper något inom detta område  

Kvalificerar du dig? – ämnesrader  

Jobb för de som är 50+  

Vet du hur detta fungerar?  

Kalle: Radera detta mail direkt om du inte…  

Ignorera detta mail om du enbart är intresserad av aktier  

Kalle: Endast 18 personer kommer att få plats…  

Läs endast detta ifall…  

Sökes: Webbsideägare med hjärnor  

Endast för kunder – Intern läcka orsakar drastiska förändringar  
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