
 

 

 

 

 کوب کردن مخاطب عنوان جذاب برای میخ ۶۹
 

 

 کنید هاتون رو جذب  مخاطب تونید می ها که با استفاده از اون هایعنوان

کنه تا در قسمت عنوان اصلی قرار بگیره  توجه داشته باشید متاسفانه خیلی از این عنوان ها را سایت دیوار قبول نمی 

ها به صورت زیر عنوان استفاده کنیم یعنی در ابتدای متن آگهی و در خود متن به راحتی  عنوان پس ما باید از این  

 ها رو به کار بگیرید.توانید این عنوان می 
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