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En van links minder vaak. Dingen die van links komen vinden we fijner dan dingen die van rechts komen. Dit heeft waarschijnlijk ook met leesrichting te maken.



Verdachten die van rechts 
opkomen worden vaker 
veroordeeld
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Brein doet alles automatisch.

Zelfs zo erg dat, wanneer we de foto weer op z’n kop zien, onze onbewuste hersenen het weer overnemen. 

Dit is een schoolvoorbeeld hoe onze hersenen omgaan met onze omgeving. Daar kan je bewuste ik niks aan doen.  
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Wat is het verschil tussen het onbewuste en bewust? Dat toont de analogie van een man op een paard mooi aan. De man op het paard is je bewuste brein. Het paard is je onbewuste. 


Wanneer je over strand loopt, met het paard. Dan maakt de man op het paard de beslissing om links of rechts te gaan. Maar wanneer er gevaar is, of een kuil in de weg, dan reageert het paard automatisch.


Zo gaat het ook met ons bewuste en onbewuste. Het bewuste brein maakt de beslissing om bijvoorbeeld tandpasta te kopen (want de tandpasta is op). Maar je onbewuste brein maakt de beslissing om Prodent te kopen, in plaats van 
Oral-B. 


Je onbewuste brein - het paard - maakt dus de beslissing. Maar wanneer we willen weten waarom iemand die beslissing maakt, vragen we het aan de man óp het paard. Die het antwoord dus niet heeft.


Wat gebeurt er als we een vraag stellen aan iemand die eigenlijk het antwoord niet heeft? Daarvoor heeft een psycholoog een goed experiment bedacht. 
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Houdt ons brein 
ons voor de gek?

In dit voorbeeld vroeg de psycholoog om een persoon aan te wijzen (links of rechts) om mee op date te gaan. Echter bij het teruggeven van de ‘gekozen’ persoon (beeld D), werd de persoon getoond die ze niét gekozen hadden. 

87% van de mensen had het niet door. 


Dat betekent dus dat wanneer iemand het antwoord niet weet, ze alsnog een antwoord geven. Maar dat antwoord is dus ‘verzonnen’. 


Denk eens terug aan de man op het paard. De paard - het onbewuste - maakt de keuze om voor Prodent te kiezen. Echter, we vragen het aan het bewuste brein. Deze weet het niet, maar geeft dus wel een - verzonnen - antwoord. Erg 
gevaarlijk voor marketing, als je daarop je vervolgkeuzes baseert. 


Onthoud: mensen doen niet wat ze zeggen, en zeggen niet wat ze doen. 



Houdt ons brein 
ons voor de gek?

In dit voorbeeld vroeg de psycholoog om een persoon aan te wijzen (links of rechts) om mee op date te gaan. Echter bij het teruggeven van de ‘gekozen’ persoon (beeld D), werd de persoon getoond die ze niét gekozen hadden. 

87% van de mensen had het niet door. 


Dat betekent dus dat wanneer iemand het antwoord niet weet, ze alsnog een antwoord geven. Maar dat antwoord is dus ‘verzonnen’. 


Denk eens terug aan de man op het paard. De paard - het onbewuste - maakt de keuze om voor Prodent te kiezen. Echter, we vragen het aan het bewuste brein. Deze weet het niet, maar geeft dus wel een - verzonnen - antwoord. Erg 
gevaarlijk voor marketing, als je daarop je vervolgkeuzes baseert. 


Onthoud: mensen doen niet wat ze zeggen, en zeggen niet wat ze doen. 



Houdt ons brein 
ons voor de gek?

In dit voorbeeld vroeg de psycholoog om een persoon aan te wijzen (links of rechts) om mee op date te gaan. Echter bij het teruggeven van de ‘gekozen’ persoon (beeld D), werd de persoon getoond die ze niét gekozen hadden. 

87% van de mensen had het niet door. 


Dat betekent dus dat wanneer iemand het antwoord niet weet, ze alsnog een antwoord geven. Maar dat antwoord is dus ‘verzonnen’. 


Denk eens terug aan de man op het paard. De paard - het onbewuste - maakt de keuze om voor Prodent te kiezen. Echter, we vragen het aan het bewuste brein. Deze weet het niet, maar geeft dus wel een - verzonnen - antwoord. Erg 
gevaarlijk voor marketing, als je daarop je vervolgkeuzes baseert. 


Onthoud: mensen doen niet wat ze zeggen, en zeggen niet wat ze doen. 



Houdt ons brein 
ons voor de gek?

In dit voorbeeld vroeg de psycholoog om een persoon aan te wijzen (links of rechts) om mee op date te gaan. Echter bij het teruggeven van de ‘gekozen’ persoon (beeld D), werd de persoon getoond die ze niét gekozen hadden. 

87% van de mensen had het niet door. 


Dat betekent dus dat wanneer iemand het antwoord niet weet, ze alsnog een antwoord geven. Maar dat antwoord is dus ‘verzonnen’. 


Denk eens terug aan de man op het paard. De paard - het onbewuste - maakt de keuze om voor Prodent te kiezen. Echter, we vragen het aan het bewuste brein. Deze weet het niet, maar geeft dus wel een - verzonnen - antwoord. Erg 
gevaarlijk voor marketing, als je daarop je vervolgkeuzes baseert. 


Onthoud: mensen doen niet wat ze zeggen, en zeggen niet wat ze doen. 



Houdt ons brein 
ons voor de gek?

In dit voorbeeld vroeg de psycholoog om een persoon aan te wijzen (links of rechts) om mee op date te gaan. Echter bij het teruggeven van de ‘gekozen’ persoon (beeld D), werd de persoon getoond die ze niét gekozen hadden. 

87% van de mensen had het niet door. 


Dat betekent dus dat wanneer iemand het antwoord niet weet, ze alsnog een antwoord geven. Maar dat antwoord is dus ‘verzonnen’. 


Denk eens terug aan de man op het paard. De paard - het onbewuste - maakt de keuze om voor Prodent te kiezen. Echter, we vragen het aan het bewuste brein. Deze weet het niet, maar geeft dus wel een - verzonnen - antwoord. Erg 
gevaarlijk voor marketing, als je daarop je vervolgkeuzes baseert. 


Onthoud: mensen doen niet wat ze zeggen, en zeggen niet wat ze doen. 



Tim Zuidgeest 

ST&T Research 
+ 
Studio ST&T

Bij ST&T maken we goede marketing en communicatie nóg effectiever door middel van psychologie. 


Soms door middel van onderzoek welke we nog moeten doen, soms op basis van consultancy door kennis van onderzoeken die al gedaan zijn. 


We helpen omzet te verhogen, soms met bestaande inzichten, soms met onderzoek

Straks laten we zien hoe we door één kleine kleurverandering 15% meer omzet verzorgden. Spoiler alert: het was geen knop.



ST&T 

Onderzoek 
+ 
Inzichten

Onze focus op psychologie komt door de mens. Die staat in alle vraagstukken centraal. Hoe kunnen we gedrag veranderen? Soms gedrag in de vorm van looproutes, 
maar vaak ook gedrag om mensen te sturen in hun koopintenties.



Wat is de meest 
universeel geliefde geur 

ter wereld?



Stel je laat deze ruiken? Welke twee genres zouden omhoog gaan?

Kookboeken is ‘logisch’. Eten ruiken is eten kopen.

Hier werkt ook de ‘doelassociaties’. In dit geval is het doel van chocola kopen voor je vriendin, ook koken voor je vriendin.

Zelfde met cola en chips. Psychologische doel is feestje. 

Romantische boeken is op ‘doelniveau’ namelijk romantisch naar je partner.
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Chocoladegeur in boekwinkel
+40% kookboeken
+22% romantische boeken

Stel je laat deze ruiken? Welke twee genres zouden omhoog gaan?

Kookboeken is ‘logisch’. Eten ruiken is eten kopen.

Hier werkt ook de ‘doelassociaties’. In dit geval is het doel van chocola kopen voor je vriendin, ook koken voor je vriendin.

Zelfde met cola en chips. Psychologische doel is feestje. 

Romantische boeken is op ‘doelniveau’ namelijk romantisch naar je partner.



Een kijkje in het 
brein 1. 

Als je weet dat mensen niet doen wat ze zeggen, en niet zeggen wat ze doen. Dan moet je dus kijk naar wat ze niet kunnen zeggen. Namelijk hun onbewuste. 



- Jaren later. Twee rotterdamse onderzoekers film sales met EEG. Gamma activiteit.

- Met producten? Binnen 100 milliseconde met 70% zekerheid een aankoop voorspellen. Binnen 500 milliseconde met 90%.
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Hersenen voorspellen…
• Top 40
• Bioscoopkaskrakers
• Gezondheidsgedrag
• Koopgedrag

- Jaren later. Twee rotterdamse onderzoekers film sales met EEG. Gamma activiteit.

- Met producten? Binnen 100 milliseconde met 70% zekerheid een aankoop voorspellen. Binnen 500 milliseconde met 90%.



Hersenactiviteit (EEG) 

Verken het onbewuste

De doorbraak in de wetenschap is het onderzoek met comfortabele EEG. 


Voorheen konden we alleen in de hersenen kijken met fMRI. Dat was handig om te zien welke hersen gebieden actief zijn, maar liet aan accuraatheid te wensen over. 
Door middel van deze (fijne) headset, kunnen we precies zien wat iemand voelt. Combineer dat met eye tracking en we weten exact wat hij zag, en wat z’n emoties 
daarbij waren. 


Doordat EEG milliseconde per milliseconde meet, kunnen we exact de pijnpunten in een commercial, website of winkel vastleggen. En nog beter, ook verbeteren. 



Hersenactiviteit (EEG) 

Verlangen Engagement

Workload Verwarring

Verken het onbewuste

Ohme, R., et. al. (2010) Berka, C., et. al. (2007)

Tremoulet, P., et. al. (2009) Johnson, R. R. et. al. (2011)

Eerst het goede nieuws. We kunnen niet zien wat iemand denkt. 


Dat maakt het ook lastig om exact te weten waarom iemand zich zo voelt. Gelukkig weten we door onze ervaring wel in veel gevallen de oorzaak van bepaalde hoogte- 
en dieptepunten. 


De ‘verlangen’ metric is daarnaast ook nog eens gecorreleerd aan verkoop op de winkelvloer. Hoewel we niet geloven in de ‘koopknop’, is deze metric wel de holy grail in 
marketing. Voor het eerst zien we exact wat het brein leuk vindt, en wat niet. 



Gemiddeld 

Reclame-effectiviteit
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Jones, J. P. (1995). Single-source 
research begins to fulfill its 
promise. Journal of Advertising 
Research, 35(3), 9-17. 

Een grafiek?! Sorry daarvoor, maar omdat er zulk groot onderzoek is gedaan, met verbluffende resultaten, kon ik deze je niet onthouden. 


Beloofd, er zitten maar 3 grafieken in deze presentatie. Maar elke grafiek is de fundering van dit soort onderzoek.


Deze grafiek laat wat schokkends zien. Namelijk dat 40% van alle commercials, geen effect op sales hadden. Oftewel, gemiddeld 40% van je mediabudget is 
weggegooid geld. Dat wil je uiteraard zien te voorkomen. 



40% van alle commercials hebben geen effect. De helft daarvan heeft zelfs een negatief effect op sales. 


Slimme marketeers proberen natuurlijk te voorkomen dat ze een commercial hebben die geen effect heeft.


Gelukkig valt dit ook goed te voorspellen. Zoals we weten zijn vragenlijsten niet bijster effectief. Mensen doen nu eenmaal niet wat ze zeggen, en zeggen niet wat ze 
doen. 


Een grote - recente - studie van Nielsen bracht een mooi inzicht naar voren. Door te kijken naar de verlangen metric, zagen ze dat commercials die beneden hun 
benchmark scoorden, ook een negatief effect op sales hadden. Andersom ook, commercials met een positief effect op het brein, hadden ook een positief effect op sales. 


We kunnen dus vooraf voorspellen wat het effect van je uitingen zullen zijn. 
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Gemiddeld 

Reclame-effectiviteit

Laatste grafiek. Beloofd 😇 .


Hoeveel van de sales kunnen we vooraf voorspellen/verklaren aan de hand van de uitkomsten van ons onderzoek? Als voorbeeld kijken we naar de survey methode. 


We zien hier dat wanneer een survey een campagne positief test, we slechts 20% van de sales op de winkelvloer kunnen verklaren. Oftewel, of de verkoop verhoogd 
gaat worden - of niet (!) - is voor 80% afhankelijk van factoren die we niet met survey kunnen verklaren.


De grote winst zit hem in EEG onderzoek. Daar zien we dat we 3 keer zoveel, namelijk ruim 60% van de sales kunnen verklaren aan de hand van de positieve uitkomsten 
van het onderzoek.


Niet zo gek dus dat we zeggen dat mensen niet doen wat ze zeggen, en niet zeggen wat ze doen. 



Leuk detail. We konden - in een zelf opgezet onderzoek - ook accuraat voorspellen of iemand een Tinder profiel leuk vond of niet. Voordat er geswiped wordt, kunnen wij 
in het brein al zien of er een potentiële match is of niet. 


Door te kijken naar de metric ‘workload’ zagen we ook dat het brein houdt van makkelijk te verwerken profielfoto’s. Daaruit kwamen 5 tips voor de perfecte Tinder-
profielfoto. Deze kan je op ons blog lezen! (Google op Tinder en neuromarketing).



Kaskrakers
voorspellen

Veel inzichten zijn extra waardevol wanneer ze gerepliceerd kunnen worden. Dat hebben we gedaan met een recente Filmtrailerstudie. Hierbij hebben we in totaal 64 
participanten gemeten en 16 trailers daarmee onderzocht. 


Dat hebben we gedaan met de perfecte tool voor dit soort onderzoek; de ABM B-Alert X10. 


Als uitkomst hebben we gekeken naar de omzet van de film in het eerste weekend. Waarbij de hoop is dat we met EEG de omzet - juist - kunnen voorspellen. 
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Kaskrakers
voorspellen Correlatie met omzet

Intentie Likability EEG

Uit een regressie analyse komt een correlatie. Deze kan maximaal -1 of +1 zijn. Een correlatie van -1 betekent dat altijd als X uit de test komt, de omzet evenzoveel 
omlaag gaat. Een correlatie van +1 betekent het omgekeerde. Hoe meer Y, hoe evenzoveel meer omzet.


Na het zien van elke trailer vroegen we de participant hoe graag ze naar die film wilden gaan (op een schaal van 1 - niet tot 7 - heel graag). En hoe leuk ze de trailer 
vonden. 


Schokkend genoeg zagen we dat de intentie om naar de film te gaan, negatief samenhing met de omzet. Oftewel; hoe vaker mensen zeggen wel naar de film te gaan, na 
het zien van de trailer, hoe lager de omzet van die film. Hetzelfde gold voor de ‘likability’.


Gelukkig zagen we met EEG een positieve correlatie. Hoe leuker het brein de trailer vond, hoe hoger de omzet van de film. 


Uiteraard werd hier ook rekening gehouden met het budget van de film. Want een film met een hoger budget - onder andere voor promotie van de film - zal ook een 
hogere omzet kunnen hebben. 
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Uit een regressie analyse komt een correlatie. Deze kan maximaal -1 of +1 zijn. Een correlatie van -1 betekent dat altijd als X uit de test komt, de omzet evenzoveel 
omlaag gaat. Een correlatie van +1 betekent het omgekeerde. Hoe meer Y, hoe evenzoveel meer omzet.


Na het zien van elke trailer vroegen we de participant hoe graag ze naar die film wilden gaan (op een schaal van 1 - niet tot 7 - heel graag). En hoe leuk ze de trailer 
vonden. 


Schokkend genoeg zagen we dat de intentie om naar de film te gaan, negatief samenhing met de omzet. Oftewel; hoe vaker mensen zeggen wel naar de film te gaan, na 
het zien van de trailer, hoe lager de omzet van die film. Hetzelfde gold voor de ‘likability’.


Gelukkig zagen we met EEG een positieve correlatie. Hoe leuker het brein de trailer vond, hoe hoger de omzet van de film. 


Uiteraard werd hier ook rekening gehouden met het budget van de film. Want een film met een hoger budget - onder andere voor promotie van de film - zal ook een 
hogere omzet kunnen hebben. 
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Usability 
onderzoek



In deze video zien we een bevestiging van onze vermoedens. Wanneer het brein moeite ervaart, zien we de onderste grafiek omhoog gaan. Dit is de ‘workload’. 


Daarna gebeurt er iets wat we niet verwachten; perfect te zien bij de bovenste grafiek ‘distraction’ (verwarring). 
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Brain activity (EEG) 

Verken het onbewuste

Wat leveren zulke inzichten nu op - op omzet niveau? Daarvoor hebben we een perfecte case study.


Bij een aantal participanten zagen we een zeer negatieve emotie wanneer men een foutmelding zag. Hierbij was dat bij het invullen van hun persoonsgegevens in een 
afrekenformulier. 


Niet zo gek natuurlijk, want het vergeten om een veld in te vullen kan negatief voelen. Echter het brein leek dit negatiever te vinden dan we hadden verwacht. Daardoor 
viel ons de kleur van de foutmelding op: rood.


Dit voelt erg definitief, net als op een proefwerk vroeger. Een rode streep betekende een slecht cijfer; waar je niks meer aan kon doen.


In dit geval kan je er natuurlijk wél wat aan doen. De potentiële klant kan alsnog z’n gegevens invullen en - hopelijk - afrekenen. Wat gebeurt er als we deze melding wat 
breinvriendelijker maken? 


In deze A/B-test hebben we de foutmelding niet rood, maar oranje gemaakt. Dit resulteerde in 15% meer conversies, met een zekerheid van 99%!
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Maar wat betekent dat nu op omzetniveau. Dat komt altijd terug in ons testrapport. Zoals hierboven. 


Hier is de vertrouwelijke data zwart gemaakt. Maar laten we kijken wat de extra omzet zou zijn als we uitgaan van een fictief bon-bedrag. 



> https://abtestguide.com/bayesian/

Stel dat de gemiddelde orderwaarde (het bon-bedrag) hier 30 euro zou zijn. 

Dan zou de meeromzet, bij gelijkblijvende bezoekersaantallen over 6 maanden een kleine 40 duizend euro zijn. 


Mooi meegenomen, aangezien de aanpassing erg klein is. 


Dat zien we vaker terug. Psychologische inzichten zijn vaak kleine aanpassingen met grote effecten.



Pas op voor 
Het Proefwerkeffect

We zouden geen psychologen zijn als we hier ook niet een ‘effect’ aan zouden koppelen, natuurlijk. 😇





Retail 
onderzoek







Verken het onbewuste

Hersenactiviteit (EEG) 

Ontdek customer journey invloeden

Hier zien we een voorbeeld van een schap zonder dat de participant een commercial heeft gezien (links) en een schap nadat een participant een commercial heeft gezien 
(rechts).



Verken het onbewuste

Hersenactiviteit (EEG) 

Eén van de grootste innovaties is eye tracking in VR. Doordat deze apparatuur nu zo nauwkeurig is, kunnen we ook in VR exact zien waar men naar kijkt.


Dit levert waanzinnig nieuwe mogelijkheden op. In plaats van het arbeidsintensieve werk van het opbouwen van een schap, kunnen we nu met de klik op een knop een 
nieuwe opstelling laten zien. 


Dit geldt ook voor POS-materiaal, signing en looproutes. 
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1 Eye level is niet Buy Level

Nu volgen 5 retailwetten. De eerste daarvan breekt meteen een oude mythe. 


Ooghoogte is niet koophoogte. Sterker nog, ongeveer 15° onder ooghoogte vindt men de plank die het meest bekeken wordt door de shopper. 



2 Universele pijn: het prijskaartje

Geld uitgeven doet pijn. De prijs is hier een constante factor. Reden te meer om het prijskaartje minder pijnlijk te maken. Dit kan men doen door minder nadruk te leggen 
op de prijs (minder groot), of een positief symbool hierop te plakken. Bijvoorbeeld je logo. 



3 Less is more

Head & Shoulders zag hun omzet met 30% stijgen toen ze hun assortiment van 20 naar 7 verschillende producten terugbracht. 



4 Congruentie kleur en geluid

Bij een donkere zaal denkt men sneller aan muziek met een harde bass, dan muziek met een hoge zang (treble). 


Dit kan je in je voordeel gebruiken. Onze hersenen houden namelijk van ‘congruentie’. Oftewel dat de wereld klopt met hoe je gevoelsmatig voelt. 


In een beroemde studie, zag men dat de verkoop van bananen (één van de meest verkochte producten in een supermarkt), met 15% omhoog ging, wanneer men 
congruent was. Dus wanneer de bass hoger stond, vond men een donkere ondergrond fijner. Terwijl bij een hogere trebble, een lichte ondergrond de kassa deed rinkelen. 



5 Drukte is A-merk

Leuk inzicht. Hoe dichter een schap op elkaar staat - dus hoe smaller het gangpad. Hoe hoger de verkoop van A-merken. 


Dit komt waarschijnlijk omdat mensen wanneer het druk is, een snelle - veilige - keuze willen maken. In het voordeel van het A-merk. 
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2. Universele pijn: het prijskaartje
3. Less is more
4. Congruentie kleur en geluid
5. Drukte is A-merk





Reclame 
onderzoek







Kijk eens naar de volgende clip, en de verlangen grafiek eronder. We zien de positieve emotie langzaam omslaan in een diep negatief dal. 


Met als dieptepunt de stare down. Wanneer de jongen duidelijk geïntimideerd is, bereikt de reclame haar laagste emotionele dip. Gelukkig is een lachende Rico dichtbij 
en is de dip weer hersteld.


Dit is een goed voorbeeld voor ons reclame-onderzoek. Daarbij zijn er 3 belangrijke punten.

1. Heeft deze commercial een positieve impact op de verkoop? Wanneer de verlangengrafiek gemiddeld bóven nul zit, zitten we goed. Het mediabudget is goed 

besteed.

2. Stel dat dat niet het geval is, dan willen we kijken hoe we deze commercial kunnen optimaliseren. Door de emotionele dipjes aan te pakken kunnen we de verhaallijn 

intact houden en de verkoopkans verhogen. In dit geval kunnen we al zien dat de commercial waarschijnlijk zeer positief zal werken. De dip van de stare-down is ook 
nodig om de piek erna nóg hoger te maken. Geen noodzaak om dit aan te pakken.


3. Welke beelden wil je overhouden als je een verkorte versie gaat maken? Door slim te kijken naar de emotionele pieken kan je hier antwoord op krijgen. Zo weet je ook 
dat je beelden zoals de stare-down nooit ‘alleen’ moet laten zien. Dan ziet men alleen het negatieve, en niet de oplossing (Rico’s lach). 



Kijk eens naar de volgende clip, en de verlangen grafiek eronder. We zien de positieve emotie langzaam omslaan in een diep negatief dal. 


Met als dieptepunt de stare down. Wanneer de jongen duidelijk geïntimideerd is, bereikt de reclame haar laagste emotionele dip. Gelukkig is een lachende Rico dichtbij 
en is de dip weer hersteld.


Dit is een goed voorbeeld voor ons reclame-onderzoek. Daarbij zijn er 3 belangrijke punten.

1. Heeft deze commercial een positieve impact op de verkoop? Wanneer de verlangengrafiek gemiddeld bóven nul zit, zitten we goed. Het mediabudget is goed 

besteed.

2. Stel dat dat niet het geval is, dan willen we kijken hoe we deze commercial kunnen optimaliseren. Door de emotionele dipjes aan te pakken kunnen we de verhaallijn 

intact houden en de verkoopkans verhogen. In dit geval kunnen we al zien dat de commercial waarschijnlijk zeer positief zal werken. De dip van de stare-down is ook 
nodig om de piek erna nóg hoger te maken. Geen noodzaak om dit aan te pakken.


3. Welke beelden wil je overhouden als je een verkorte versie gaat maken? Door slim te kijken naar de emotionele pieken kan je hier antwoord op krijgen. Zo weet je ook 
dat je beelden zoals de stare-down nooit ‘alleen’ moet laten zien. Dan ziet men alleen het negatieve, en niet de oplossing (Rico’s lach). 



Je zal m’n verbazing dus begrijpen toen ik deze reclame in de bushokjes tegenkwam. Het zien van een boze Rico zorgde in de reclame voor een afstotende werking. 
Zonder de oplossing is dit funest voor de hele campagne. 



5 Commercial inzichten 
uit het brein 

Uit onze talloze hersenscans zien we soms patronen ontstaan. Waarheden die zich keer op keer - consument na consument - staande weten te houden. 

Gebruik deze inzichten in je voordeel. Een commercial die rekening houdt met deze brainfacts heeft meer kans op een positieve impact. 


Zoals vaker met psychologische inzichten, kleine aanpassingen kunnen grote effecten op sales hebben. 



Cognitive embodiment

Back and forth

Zoom in 
of 

Zoom out?

Wat werkt beter? Inzoomen of uit zoomen?











Kijk eens hoe die verlangengrafiek een dip maakt op het moment dat de camera meer afstand neemt. 


Dit zien we telkens terug Als de camera afstand neemt, nemen we mentaal ook afstand. Niet wenselijk voor je merk. 
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Sociale uitsluiting?

Kijk me aan

Wat gebeurt er als iemand 
wegkijkt?



Wanneer Morgan Freeman wegkijkt, ervaart de kijker een negatieve dip. De consument voelt zicht waarschijnlijk social uitgesloten. Vermijden dus!
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Exact op de momenten dat de grap is, zien we een piek. Fijn!
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Fight or flight

Bedreiging

Hoe wordt gevaar ervaren?



Wanneer de hond klaar is met de kat, gromt hij gemeen. Dit zien we direct terug in het brein. De hersenen bereiken een emotioneel dieptepunt. 
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Volgorde

Pavlov effect

Pavlov 
Eerst het belletje, dan het eten

Wat heeft Pavlov met reclames te maken? In dit geval als analogie.


Het bekende experiment met de honden en het belletje, leert ons het volgende. Om een ongeconditioneerde stimulus (het belletje) te koppelen aan een positief moment 
(voedsel) moet men éérst het belletje rinkelen, en pas dáárna het voedsel geven.


Zo zal het gebeuren dat daarna de hond al gaat kwijlen zodra hij het belletje hoort. Er kleeft opeens een positieve associatie aan het belletje. In omgekeerde volgorde was 
dit effect niet tot veel zwakker.


Dit willen we ook toepassen voor ons merk. Zorg dus dat je eerst je logo toont (de ongeconditioneerde stimulus), en dat direct opvolgt door iets positiefs. Dat zorgt voor 
een perfecte match tussen jouw merk en een positief gevoel!



Dat zien we hier perfect terug. Men ziet het HAK logo op de verpakking, en daarna ervaart men een zeer positieve emotie. 
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ST&T 

Inzichten 
+ 
Onderzoek

Goede communicatie of marketing nóg beter maken. Dat kan, door te kijken naar het brein. 

Soms betekent dat het inzetten van inzichten uit bestaand onderzoek, en soms betekent dat nieuw onderzoek om te zien hoe het brein reageert.


En omdat de ware keuzes in het brein gemaakt worden - men doet immers niet wat men zegt en zegt niet wat men doet - voorspelt dit nóg beter succes. 
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Meer kennis 

- Waar kijkt men als eerste? 
- Is deze commercial verkoop verhogend? 
- Hoe kijkt en loopt de klant? 
- Hoe sterk is mijn merk?



Meer kennis 



Meer kennis 

✓ Onderzoek naar gedrag 
✓ Verbetering door inzichten



ST&T 

Decoded - Phil Barden 
Persuasive Advertising - J. Scott Armstrong 
Influence - Cialdini 
How Brands Grow - Byron Sharp 
The Psychology of Advertising - Fennis en Strobe 
Thinking Fast and Slow - Daniel Kahneman 
Neuro Design - Darren Bridger 
Hooked - Nir Eyal 
Contagious - Jonah Berger 
Evil by design - Chris Nodder 
Hidden Persuasion 
En uiteraard www.newneuromarketing.com voor het laatste nieuws uit de wetenschap

Meer lezen? Deze boeken raden wij van harte aan!



Weer wat geleerd?

Voeg Tim toe op LinkedIn

Als er nieuwe inzichten zijn, plaats ik deze vaak op LinkedIn. Klik op de afbeelding/mijn profiel en stuur een invite. 


Ik schud je graag digitaal de hand 😄 .

http://www.linkedin.com/in/timzuidgeest

