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Milhões de solteiros encontram o amor de suas vidas por meio
de um site de encontros. E quanto a você? Sejam quais forem
as razões de sua hesitação, este pequeno livro irá ajudá-lo a
ficar esperto na hora que detectar seu amor online.
Twitter:
Este pequeno livro irá ajudá-lo a ficar esperto na hora que
detectar seu amor online.
Argumento Comercial:
É um livro que busca encorajar os usuários da web a
encontrarem seu par romântico ideal pela internet. Excelente
para jovens e adultos solteiros que não querem ser iludidos em
um relacionamento sem futuro através da web.
Para que o leitor compreenda do que se trata a obra é bom
que deixe claro o que ele encontrará:
•
•
•
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•

Os seis grandes mitos sobre o namoro online;
Seis formas de saber se o namoro online condiz com
o perfil do leitor;
Cinco questões que o leitor deve se perguntar antes
de se cadastrar em um site de relacionamento;
Como evitar mentirosos, fracassados e esquisitos.

Autor:
Drs. Les e Leslie Parrott são codiretores do Centro para
Desenvolvimento de Relacionamentos no campus da Seattle
Pacific University, um programa inovador dedicado a ensinar
as bases de bons relacionamentos. Les é professor de
psicologia e Leslie é terapeuta conjugal e familiar. São autores
de diversos livros premiados, incluindo Conversa de Amor
(editado pela CPAD). O casal concedeu entrevistas no Ophra,
CNN e The View, e nos jornais USA Today e The New York
Times. São cofundadores do site MyRightSomeone.com

Público Alvo: Jovens adultos e adultos de ambos os sexos e
de qualquer denominação.

Produtos Correlatos:

E agora, o que fazer?
Namoro e Casamento
Só para Meninas
Só para Meninas Apaixonadas
Preço: R$ 18,90
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