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Neuromarketing Usability Onderzoek

Waarom een voorbeeldrapport?
Unravel Research verricht voortdurend neuromarketingonderzoeken op
het gebied van website usability in opdracht van uiteenlopende
opdrachtgevers zoals Omoda, Albelli en Hema. Uiteraard geven deze
rapporten waardevolle inzichten en zijn daarom alleen in te zien door de
opdrachtgevende partij.
Om je toch een concreet en helder beeld te verschaffen van hoe een
neuromarketing-rapportage eruitziet, hebben we dit voorbeeldrapport
opgesteld. Dit onderzoek is uitgevoerd op Unravel's eigen initiatief en
daarmee vrij om te delen.
De inzichten en gegevens komen voort uit werkelijke neurodata en geven
een goed beeld van wat je kunt verwachten wanneer je
neuromarketingonderzoek uitvoert met Unravel Research.
Bekijk klantcases
Benieuwd naar concrete cases die we voor klanten hebben uitgevoerd?
Ga naar www.unravelresearch.com/cases voor een overzicht.

Neuromarketing Usability Onderzoek

Unravel is trots op…
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tevreden klanten als:

Neuromarketing Usability Onderzoek

Management Summary
Belangrijkste inzichten
‣
‣

‣
‣

‣
‣

De eerste indruk op home
brengt verwarring met zich mee.
De websitegebruiker heeft
moeite met het kiezen van een
productcategorie.
Het zien van een uitverkocht
product doet emotioneel ‘pijn’.
Aanbiedingen zijn opvallend,
maar de oude prijs wordt
nauwelijks gezien.
Positieve reviews leiden niet
altijd tot positieve emoties.
Het check-out formulier wordt
negatief ervaren

Optimalisatie-advies
‣

‣

‣

‣
‣

‣

Stuur meer aandacht naar de
goedwerkende zoekbalk door de
top-header te vergroten.
Voeg iconen toe aan de
categorieweergave om de keuze
te vereenvoudigen.
Benadruk dat de uitverkochte
producten binnenkort weer
beschikbaar zijn.
Pas de aanbiedingsweergave aan
voor een sterker kortingsgevoel
Verander de volgorde van de
beknopte specificaties en de plusen minpunten.
Houd de inhoud van het
winkelmandje in beeld gedurende
de checkout

Neuromarketing Usability Onderzoek

In dit rapport
Neuromarketing onthult de (onbewuste) ervaringen van jouw
websitegebruikers

Overzicht Onderzoek

Unravel Research heeft de desktop website van Coolblue getest middels Eye
Tracking en EEG. In dit onderzoeksrapport vind je conclusies omtrent:
✓ Hoe presteren de verschillende webpagina’s in het brein op verlangen,
workload en verwarring?

Inzichten & Optimalisaties

✓ Welke elementen op de website worden bekeken en welke niet?
✓ Wat zijn de sterke kanten van de website en welke optimalisatiekansen
brengt de data aan het licht?

Praktische Conclusies

*N.B. Dit onderzoek is uitgevoerd in 2018.

Appendix

Disclaimer: dit onderzoek is uitgevoerd op eigen initiatief door Unravel
Research. Het onderzoek dient ter illustratie van ons neuromarketing
usability onderzoek. Alle resultaten mogen vrij worden gedeeld.
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Overzicht
Onderzoek

Overzicht Onderzoek

Achtergrond
Met dit Neuro Usability Onderzoek ontdekken we waar kansen liggen om
de website van Coolblue gebruiksvriendelijker te maken, en leveren we
concreet en helder advies over hoe deze veranderingen gerealiseerd
kunnen worden.
Dit hebben we gedaan door de website langs de neuro meetlat te
leggen: Terwijl de respondent de flow van de website doorliep, werd hun
hersenactiviteit gemeten door een EEG en hun oogbewegingen gevolgd
middels een Eye Tracker. Zo maten we op een objectieve manier de
onbewuste reacties van jullie websitegebruikers.
De respondenten kregen de opdracht om een product naar keuze op de
Coolblue site uit te zoeken van maximaal 100 euro. Ze doorliepen het
hele aankoopproces tot het afrekenmoment.
Om het onderzoek onder realistische omstandigheden uit te voeren,
nam de respondent plaats in ons huiskamerlab; een onderzoeksruimte
met een huiselijke sfeer. Gedurende de website-interactie zat de
respondent alleen en zonder interferentie van de onderzoeker.

Alles om antwoord te geven op de vraag: hoe wordt de
website (onbewust) ervaren door de websitegebruikers?

Overzicht Onderzoek

Respondenten
33.2 jaar

Anders
0%

5 Respondenten*
Rechtshandig
Geen ko e of medicatie

ffi

* Onze reguliere usability onderzoeken vinden doorgaans plaats met 6 tot 12 respondenten

Vrouw
40%

Gemiddelde leeftijd
Standaarddeviatie: 14.4 jaar

Man
60%

19-52 jaar
Range van leeftijden

Overzicht Onderzoek

Techniek: Eye Tracking
Afbeelding van ET data van Coolblue

Tobii X3-120
De Tobii X3-120 behoort tot de remote eye trackers. Deze worden
bevestigd op de monitor, zonder dat de respondent additionele
hardware hoeft te dragen. Dit biedt de hoogste mate van comfort
gedurende de meting.

Overzicht Onderzoek

Techniek: EEG

ABM B-Alert X10
De B-Alert X10 van ABM registreert hersenactiviteit met 256
metingen per seconde.
ABM B-Alert is door onafhankelijke onderzoeken geclassificeerd als
het beste portable EEG systeem ter wereld – zowel in comfort voor
de respondent als betrouwbaarheid en accuraatheid van de meting.
Het meet data met medische zuiverheid.

Overzicht Onderzoek

Veldwerksessies

1 uur

Plaatsing EEG

Baseline meting

Website-interactie

Interview

De respondent kreeg de EEG
aangemeten. Elke elektrode werd

Het brein van de respondent werd
gemeten tijdens het uitvoeren van

De respondent gaat in een natuurlijke
setting aan de slag op jullie website. Ons

De respondent wordt gevraagd naar de
ervaringen op de website om verdieping

afzonderlijk geplaatst en getest op
signaalzuiverheid van medische kwaliteit.

diverse cognitieve taken om een
persoonlijke 0-meting uit te voeren.

lab biedt een hoge mate van realisme en
comfort.

te vinden in de neuro-inzichten.

Overzicht Onderzoek

Metrics

Verlangen
"Ik wil dit"

Van Ruwe Data tot Neuro Metric
Na het veldwerk wordt op basis van geavanceerde
algoritmen de ruis uit de EEG data gefilterd
(oogknipperingen, bewegingen met hoofd en andere
artefacten).

De persoon ervaart positieve emotie en
is gemotiveerd tot toenadering. Deze
metric correleert sterk met koopgedrag.
Ohme et al., (2010)

Vervolgens wordt de data omgezet naar de
wetenschappelijk sterk gefundeerde neuro metrics
verlangen, workload en verwarring. Aan de hand van de
subtiele veranderingen in deze metrics kunnen we van
seconde tot seconde analyseren hoe de gebruiker op de
website reageert.

Workload

Workload

"Dit is ingewikkeld"

"Dit is vreemd”

De hoeveelheid moeite die het brein doet
om informatie te verwerken. Hoge
workload duidt op stress en lage op
verveling.

Verwarring treedt op wanneer er iets
onverwachts gebeurt, een proces
onlogisch is of de persoon plotseling
afgeleid raakt.

Tremoulet et al., (2009)

Johnson et al., (2011)

2

Inzichten &
Optimalisaties

Overzicht Onderzoek

In dit hoofdstuk
In dit hoofdstuk bespreken we algehele gebruikservaring van jullie mobiele web ow. In de eerste plaats behandelen we de
elementen in de ow die leiden tot een suboptimale gebruikerservaringen en geven adviezen hoe deze pijnpunten weg te
halen zijn. Deze inzichten en adviezen worden begeleid door een prioriteitsstempel, wat in één oogopslag duidelijk maakt
welke adviezen we onmiddellijk door zouden voeren en welke minder haast hebben.
Daarbovenop stippen we ook de krachtige elementen van de website aan. Daarmee geven we aan welke elementen in de ow
absoluut behouden moeten worden; ook na een redesign.
De inzichten en adviezen zijn gebaseerd op datavideo’s en worden bekrachtigd door de interviews. Hieronder een voorbeeld
van een dergelijke datavideo:

De gebruikersvideo met Eye Tracking data

De groene lijn representeert Verwarring
De lichtblauwe lijn representeert Workload

fl

fl

fl

De oranje lijn representeert Verlangen

Hoge prioriteit
Gemiddelde prioriteit
Lage prioriteit

Overzicht Onderzoek

Volgorde van adviezen
We behandelen de inzichten en adviezen in de volgorde van de ow, beginnend bij home en eindigend bij de checkout.

Categoriepagina

Home

Checkout
fl

Productpagina

Home

Gemiddelde prioriteit

Inzichten & Optimalisatie

1. Verwarrende eerste indruk
Inzicht
We zien relatief veel verwarring bij de start; de ogen schieten
alle kanten op bij het openen van de hoofdpagina. Ook zien
we, hiernaast afgebeeld, dat met name op deze pagina de
workload te hoog is, wat suggereert dat de hoofdpagina te
ingewikkeld is opgebouwd.
Er wordt door de meeste bezoekers wel door de pagina heen
gescrolld maar er wordt nooit verder geklikt op een van de
voorzetjes, best verkocht producten of aandachtstrekkers. De
ervaring van de bezoekers is voor deze onderdelen zeer
uiteenlopend van zeer positief tot zeer negatief.

Eerste indruk leidt tot hoge workload
Home

Categoriepagina

Productpagina

Checkout

Gemiddelde prioriteit

Inzichten & Optimalisatie

1. Verwarrende eerste indruk
Advies

Huidige pagina

De content overload op de homepagina creëert een gevaarlijk
uitstapmoment. Om de hoofdpagina rustiger te maken zou
een oplossing kunnen zijn de content te verminderen. Het is
interessant om te testen wat er gebeurt wanneer het
rechterblok in de fold (met winkel USP’s) uit de fold gaat,
zodat deze rustiger wordt.
Een tweede - subtielere - oplossing is om de aandacht sterker
te sturen naar navigatie-elementen. Uit onze data kwam naar
boven dat de zoekbalk als zeer positief werd ervaren;
wanneer participanten de zoekbalk gebruikte in plaats van te
scrollen door de categorieën zagen wij een piek in verlangen
ontstaan. Wij adviseren daarom om extra nadruk te leggen op
de top-header met zoekbalk door deze te vergroten,
soortgelijk aan Amazon.com. Hierdoor zal dit positieve
element vaker het startpunt vormen voor bezoekers.

Voorbeeld nieuwe pagina

Home

Categoriepagina

Productpagina

Checkout

Lage prioriteit

Inzichten & Optimalisatie

2. Aanbieding wordt altijd gezien
Inzicht
We zien in de data dat alle bezoekers van de website hun oog
laten vallen de wisselende hoofdaanbieding op de
hoofdpagina. Ze xeren hun ogen meerdere keren op deze
aanbieding. Verder zien we dat deze aanbieding ook leidt tot
een verhoogd verlangen bij het merendeel van de bezoekers.
Er wordt door de meeste bezoekers wel door de pagina heen
gescrolld maar er wordt nooit verder geklikt op een van de
voorzetjes, best verkocht producten of aandachtstrekkers. De
ervaring van de bezoekers is voor deze onderdelen zeer
uiteenlopend van zeer positief tot zeer negatief.

fi

Home

Categoriepagina

Productpagina

Checkout

Inzichten & Optimalisatie

3. Uitzoeken juiste categorie ingewikkeld

Inzicht
Tijdens het uitzoeken van de juiste categorie zien we een aantal
belangrijke responsen in het brein. Ten eerste zien we dat voor
sommige bezoekers de interactie met de categorieën zorgen voor
een te hoge workload. Dit betekent dat dit onderdeel van de
hoofdpagina te ingewikkeld wordt bevonden.
Daarnaast zien we dat de categorieën zorgen voor afstoting en
verwarring in het brein. Deze drie e ecten samen zijn een duidelijk
signaal dat de categorieën ruimte voor verbetering bieden.

Huidige categorieweergave

Daarbij zien we dat wanneer de bezoekers doorklikken op een van
de categorieën en belanden op een nieuwe categoriepagina, de
e ecten weer opnieuw optreden wanneer er veel verschillende
categorieën worden aangeboden. Wanneer het aantal categorieën
beperkt is zien we een hoog verlangen bij de bezoekers: weinig is
jn. Uit onderzoek weten we dat de optimale keuze ligt rond zeven
verschillende opties.
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Home
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Hoge prioriteit

Categoriepagina

Productpagina

Checkout

Hoge prioriteit

Inzichten & Optimalisatie

3. Uitzoeken juiste categorie ingewikkeld

Advies
Wij raden aan het aantal categorieën te verlagen door sommige
categorieën waar mogelijk samen te voegen. Hoewel dit een extra
click vereist voor de bezoeker, wordt de bezoeker niet mentaal
uitgeput door een overdaad aan keuze. Op deze manier zal de
bezoeker het keuzeproces als minder ingewikkeld, verwarrend en
negatief beschouwen. Daarbij adviseren wij het aantal categorieën
te beperken tot maximaal zeven en de rest onder “meer” onder te
brengen.
We zagen dat driekwart van de deelnemers deze categorieën
gebruikten om het juiste product te vin- den, dit ten opzichte van
de rest die dit deed via de zoekbalk. Men moest echter wel even
scannen op de pagina. Om deze ervaring te verbeteren zou er
gebruik gemaakt kunnen worden van iconen bij de categorieën op
de hoofdpagina. Dit maakt ze herkenbaarder én tastbaarder.
Positief!
Huidige categorieweergave

Voorgestelde categorieweergave

Home

Categoriepagina

Productpagina

Checkout

Categoriepagina

Hoge prioriteit

Bekijk video

Inzichten & Optimalisatie

4. Uitverkochte producten doen pijn
Inzicht
We zien in de data dat wanneer er een product wordt gezien
dat uitverkocht is op de productenpagina, er een grote dip is
in verlangen bij de bezoeker van de website.
Advies
Je wil de bezoeker niet achterlaten met een negatief gevoel
tijdens het aankopen van een pro- duct. Echter, uit ervaring
weten wij dat negatieve ervaringen zeer e ectief kunnen zijn,
mits deze direct erna wordt opgevolgd door een positieve
ervaring. Wanneer er een alternatief aangewezen wordt, kan
dit juist extra de conversie boosten.
Wij raden daarom aan deze uitverkochte producten wel op de
site behouden maar een positieve framing te gebruiken als
“Binnenkort weer verkrijgbaar” in plaats van “Tijdelijk
uitverkocht”.
Uitverkocht product leidt tot zeer negatief verlangen
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Home

Categoriepagina

Productpagina

Checkout

Gemiddelde prioriteit

Inzichten & Optimalisatie

5. Optimaliseer vergelijken producten

Inzicht
Bezoekers ervaarden geregeld moeite om verschillende
producten in het overzicht met elkaar te vergelijken. In het
bijzonder wanneer men twee producten met elkaar probeerde
te vergelijken die niet naast elkaar stonden maar wel meer
overeenkwamen.
Advies

Voorbeeld: sleepbare resultaten

Dit usability probleem is lastig op te lossen. Je kunt immers
niet zomaar een algoritme ontwikkelen dat perfect aanvoelt
welke producten men met elkaar wil vergelijken, hoewel hier
zeker te optimaliseren is. Een andere vooruitstrevende test
zou zijn om de gebruiker zelf de resultaten op volgorde te
laten slepen. Voorzie de resultaten van het typische ‘sleep’
interface icoontje.

Home

Categoriepagina

Productpagina

Checkout

Gemiddelde prioriteit

Inzichten & Optimalisatie

6. Prijsfilter leidt tot frustratie
Inzicht
Bij het gebruik van lters op de categoriepagina zien we dat
het invullen van een prijsrange erg pijnlijk is voor de klant. Dit
is een bekend fenomeen: geldzaken doen pijn.
Advies
Uiteraard adviseren we niet het geld lter te verwijderen. Een
kleine aanpassing zou echter wel kunnen zijn om het
euroteken te verwijderen naast het invullen van de prijs.
Onderzoek heeft aangetoond dat het zien van een
valutateken zorgt voor een extra focus op de kosten wat
automatisch tot extra pijn leidt in het brein.
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Home

Categoriepagina

Productpagina

Checkout

Lage prioriteit

Inzichten & Optimalisatie

7. Aanbiedingen zijn sterk
Inzicht

Huidige aanbiedingscommunicatie

Net als op de hoofdpagina zien we op de categoriepagina dat de
producten in de aanbieding zorgen voor een groot verlangen bij de
bezoeker. Wel wijst de eye tracking data uit dat de bezoekers alleen
de nieuwe prijs zien en niet de oude prijs in zich opnemen.
Advies
Hier ligt een kans om de aanbiedingen nog beter op de kaart te
zetten. Aangezien aanbiedingscommunicatie zo goed werkt, is het
zeer interessant de nieuwe en oude prijs tevens te vermelden onder
onder de badge met aanbieding. Zo staat de meest overtuigende
content bij elkaar.

NU

€179
149,-

Uit onderzoek blijkt dat, wanneer een product in de aanbieding is en
voor een voordelige prijs over de toonbank gaat, het euroteken juist
wel een positieve booster kan zijn voor de daadwerkelijke aankoop.
Vermeld dus de prijs met het euroteken erbij. Ook weten we uit
onderzoek dat de oude prijs groter afgebeeld dient te zijn dan de
nieuwe prijs om tot de meeste omzet te leiden.

Voorgestelde aanbiedingscommunicatie
Home

Categoriepagina

Productpagina

Checkout

Productpagina

Lage prioriteit

Inzichten & Optimalisatie

8. Productfoto’s wekken een
sterk verlangen op
Inzicht
Van alle content-elementen, bleek de productfoto het best te
werken. Dit bleek zowel uit de Eye Tracking als uit de EEG.
Elke bezoeker besteedt aandacht aan de foto’s wanneer zij
belanden op de productpagina. Zij klikken door de foto’s
heen, wat gepaard gaat met een piek in verlangen.
Het is een waardevol inzicht om te weten dat er een sterke
positieve emotie opgewekt wordt door de foto’s – en in het
bijzonder de interactie ermee.

Home

Categoriepagina

Productpagina

Checkout

Gemiddelde prioriteit
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9. Positieve reviews worden
niet altijd positief verwerkt
Inzicht
De reviews werden door elke bezoeker bekeken die zich op de productpagina
bevond. We zagen een duidelijk e ect optreden. De positieve reviews zorgen in
eerste instantie voor een positieve emotie en de negatieve reviews voor een
negatieve emotie.
Wel zagen we dit e ect vervagen naarmate er meer reviews werden gelezen.
Op een gegeven moment zagen we een duidelijke negatieve emotie optreden
tijdens het lezen van de zoveelste review die zelfs alleen maar positief waren
over het product.
Advies
Het is hier belangrijk het juiste aantal reviews te plaatsen op de pagina zodat
de reviews precies binnen de sweet spot vallen waarbij positieve reviews leiden
tot positieve emotie. Wij zagen in de data dat de sweet spot werd
overschreden na het lezen van drie reviews.
Het plaatsen van drie reviews zoals jullie doen is dus een goed uitgangspunt.
Wat de totale review-overzichten betreft, is het interessant deze zodanig te
presenteren dat voor elke drie positieve reviews er één negatieve wordt
getoond. Ook Amazon wisselt positieve en negatieve reviews automatisch
strategisch af.
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Productpagina

Checkout
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10. Volgorde vraagt om verbetering
Inzicht

Huidige volgorde

De plus- en minpunten op de productpagina zorgen duidelijk voor een
positieve emotie bij de bezoekers. Daarnaast laat de Eye Tracking data
ook zien dat de plus- en minpunten in zijn geheel wordt gelezen. Dit is in
contrast met de alternatieve producten die boven de plus- en
minpunten staan vermeld; de alternatieven worden door alle bezoekers
overgeslagen.
Uit de data blijkt dat ook de beknopte productspeci caties door het
merendeel van de bezoekers worden overgeslagen. De volgorde van de
onderdelen op de pagina kan dus pro teren van enige aanpassing. De
gehele lijst met productspeci caties wordt wel vaak bezocht maar
eenduidige conclusies kunnen hier niet worden getrokken.
Advies
Ons advies is simpel: test het omwisselen van specs en plus- en
minpunten. Hiermee komen de meest verlangen opwekkende
onderdelen bovenaan de pagina, en de minder aantrekkelijke content
lager. Doorgaans is het e ectief de meest aantrekkelijke content dichtbij
het keuzemoment te plaatsen, waarschijnlijk hoog op de pagina dus, bij
de winkelwagenknop.
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Voorgestelde volgorde
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Categoriepagina

Productpagina

Checkout

Checkout
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11. Aantal keuzeopties is cruciaal
Inzicht

Huidige keuzeopties

Sommige producten vragen de bezoeker nog een keuze te maken in
attributen als kleur en grootte. Hierbij zien we geregeld een
gigantische dip optreden in het verlangen van de bezoeker. Dit is
fataal in het aankoopproces; een uitstapmoment. Dit is het moment
dat de klant over gaat tot de aankoop van het product en hoe meer
keuzes er beschikbaar zijn, des te groter de kans is dat er geen keuze
gemaakt gaat worden en de aankoop uitblijft.
Ook zagen we dat wanneer de klant moest kiezen tussen
verschillende kleuren en de nieuwe pagina’s geladen werden met
nieuwe kleuropties voor het product, dat dit zorgde voor een
negatieve emotie.
Advies

Voorgestelde keuzeopties

Wij adviseren om een van de opties de ‘default’ optie te maken met
een ‘Meest gekozen’ label. Dit maakt de keuze makkelijk voor
diegenen die niet willen kiezen. Je kan hiervoor de optie die
daadwerkelijk het vaakst wordt gekozen labelen.
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Categoriepagina

Productpagina

Checkout
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12. Beloon je klanten na toevoegen
in winkelmandje
Inzicht
Op dit moment gaat de pop-up “Toegevoegd aan je
winkelmandje” in de EEG gepaard met een negatieve reactie in
de vorm van verwarring en afstoting. Op dit moment in het
aankoopproces is de klant nog niet binnen en is het dus
belangrijk die positieve ervaring van de aankoop te behouden
door de klant te belonen met een aantrekkelijke webpagina.
Advies
De pagina kan aantrekkelijker worden gemaakt door de het
toevoegen van een (eenmalig pulserend) vinkje om de klant
een positieve booster te geven. Dit wordt geassocieerd met
positieve emotie. Wanneer er korte animatie wordt toegepast
zal de focus gelijk getrokken worden naar het vinkje.
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Hoge prioriteit

Inzichten & Optimalisatie

12. Beloon je klanten na toevoegen
in winkelmandje
Inzicht

Huidig winkelmandje

Op dit moment gaat de pop-up “Toegevoegd aan je
winkelmandje” in de EEG gepaard met een negatieve reactie in
de vorm van verwarring en afstoting. Op dit moment in het
aankoopproces is de klant nog niet binnen en is het dus
belangrijk die positieve ervaring van de aankoop te behouden
door de klant te belonen met een aantrekkelijke webpagina.

Toegevoegd aan je winkelmandje

Advies
De pagina kan aantrekkelijker worden gemaakt door de het
toevoegen van een (eenmalig pulserend) vinkje om de klant
een positieve booster te geven. Dit wordt geassocieerd met
positieve emotie. Wanneer er korte animatie wordt toegepast
zal de focus gelijk getrokken worden naar het vinkje.

Voorgestelde winkelmandje
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13. Formulier wordt negatief ervaren

Inzicht
Alle bezoekers vertonen tijdens het invullen van het formulier negatieve emotie. Dit
fenomeen zien we in elke usability ow voorkomen; formulieren zijn nou eenmaal een
onvermijdelijk dieptepunt. Wel zorgt het automatisch invullen van het adres voor een
steiging in verlangen.
Advies
Dit onderdeel van het aankoopproces is altijd een negatief onderdeel van de gehele
aankoopervaring. En we moeten eerlijk zijn: bij Coolblue is deze ervaring nog relatief
positief ten opzichte van andere websites. Het formulier is erg rustig en niet te lang.
De groene vinkjes werken erg goed en het automatisch invullen van het adres moet
ook zeker worden behouden.
Om deze ervaring aantrekkelijker te maken, adviseren wij het product of de producten
die de klant wil aanscha en altijd in beeld te houden en te laten meescrollen over het
gehele formulier. Op deze manier wordt de klant er voortdurend positief op
geattendeerd waarom het formulier ingevuld moet worden: de artikelen.
Uit onderzoek weten we dat mensen het vervelend vinden om iets te verliezen
wanneer het voelt alsof het al van hen is. Denk maar aan je eigen aankopen in de
supermarkt. Wanneer je iets aan je winkelmandje hebt toegevoegd voelt het
vervelender om het product terug te plaatsen dan dat het voelde toen je het product
nog niet had. Met deze twist in het formulier maak je dit zogenaamde endowment
e ect sterker.
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Home

Categoriepagina

Productpagina

Checkout

3

Praktische
Conclusies

Neuromarketing Reclame Onderzoek

Management Summary
Belangrijkste inzichten
‣
‣

‣
‣

‣
‣

De eerste indruk op home
brengt verwarring met zich mee.
De websitegebruiker heeft
moeite met het kiezen van een
productcategorie.
Het zien van een uitverkocht
product doet emotioneel ‘pijn’.
Aanbiedingen zijn opvallend,
maar de oude prijs wordt
nauwelijks gezien.
Positieve reviews leiden niet
altijd tot positieve emoties.
Het check-out formulier wordt
negatief ervaren

Optimalisatie-advies
‣

‣

‣

‣
‣

‣

Stuur meer aandacht naar de
goedwerkende zoekbalk door de
top-header te vergroten.
Voeg iconen toe aan de
categorieweergave om de keuze
te vereenvoudigen.
Benadruk dat de uitverkochte
producten binnenkort weer
beschikbaar zijn.
Pas de aanbiedingsweergave aan
voor een sterker kortingsgevoel
Verander de volgorde van de
beknopte specificaties en de plusen minpunten.
Houd de inhoud van het
winkelmandje in beeld gedurende
de checkout

Appendix
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Join our Members Area
Vanuit de frontlinie van de
neuromarketing beweging vinden we
het belangrijk om voortdurend de
laatste inzichten, inspiratie en
praktische toepassingen omtrent
neuromarketing te delen.
Daarom heeft Unravel 'The Members
Area' opgericht. Hierin vind je, naast de
openbaar toegankelijke documenten,
toffe exclusieve content. Je hebt zo
in één klap toegang tot al onze:
✓
✓
✓

Voorbeeldrapporten
Guides & e-books
Webinar recordings

Schrijf je gratis in
Je kunt je gratis inschrijven voor
Unravel's Member's Area via
www.unravelresearch.com/members/
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Waarom neuromarketing?
“Mensen doen niet wat ze zeggen, en zeggen niet wat ze doen”
Steeds meer merken zien in dat het keuzeproces van hun klanten veel onbewuster verloopt dan aanvankelijk gedacht.
Veel keuzes van de klant komen onbewust tot stand. Of het nu gaat om een aankoop in de supermarkt, een online
bestelling of de invloed van een reclame thuis voor de buis. Dit maakt goed marketingonderzoek lastig. Mensen doen
niet wat ze zeggen, en ze zeggen niet wat ze doen. Niet omdat we niet eerlijk willen vertellen waarom we bepaalde
keuzes maken, maar omdat we het simpelweg niet weten!
Ons brein werkt voor het grootste deel van de dag op de automatische piloot. We maken het overgrote deel van onze
beslissingen onbewust. Wanneer je wilt begrijpen of voorspellen welke keuze een klant maakt, dan zul je dat ook
onbewust moeten meten: door in de hersenen te kijken.
Daarom richt Unravel zich op het ware keuzecentrum: het brein. Middels EEG en Eye Tracking onderzoeken en
analyseren we keuzegedrag en verhogen we op deze manier de e ectiviteit van websites, retailomgevingen en

ff

reclames. Zo zorgen we voor meer inzichten, meer zekerheid en meer omzet.

Appendix

Waarom neuromarketing?
“60% van de campagnes heeft een
100%

Dit komt uit de baanbrekende studie van Jones
(1995) over meer dan 200 huishoudens, zie ook
de guur hiernaast.
Dit betekent dat niet elke campagne linea
recta tot positieve resultaten leidt. Het goede

Toename in sales

positieve impact op koopgedrag”

75%

50%

25%

0%

nieuws is dat dit vaak duidelijk aanwijsbare
oorzaken heeft. Zo geeft een neuromarketing
reclame-onderzoek, naast zekerheid over de
impact van je campagne, ook houvast in de
verdere aanscherping van je uiting.

fi

fi

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

-25%

0-20%

20-40%

40-60%

Ranking

60-80%

80-100%
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Waarom neuromarketing?
30%

Hoe hangt hersenactiviteit bij het zien van een
23%

commercial samen met de impact van die campagne in de
het Amerikaanse CBS en Nielsen (100 FMCG ads) blijkt:

‣

Reclames die benedengemiddeld, gemiddeld en
bovengemiddeld scoren op emotie hebben
respectievelijk een negatief, neutraal of verhogend
e ect op sales.

‣

Lift in sales volume

markt? Uit een grootschalig gezamenlijk onderzoek door
15%

23%
8%

0%

-8%

-2%
-16%

Reclames die bovengemiddeld scoren op EEG
metrics konden gemiddeld een 23% verhoging in

-15%

sales verwachten.
-23%

‣

Bij benedengemiddelde reclames daalde de sales juist

Below average ads

Average ads

Above average ads

Emotional Impact

met 16%. Er bestaat duidelijk zoiets als een ‘slechte’
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reclame.

Studie uitgevoerd met marktdata door Nielsen en CBS

Appendix

Waarom neuromarketing?
Per methode bekeek men hoe accuraat ze
waren in waar ze voor bestemd zijn:
80%

We zien hier drie belangrijke conclusies:

‣

Neuro met EEG voorspelt e ectiviteit
ruim twee keer beter dan survey wat de
impact van jouw reclame-campagne op
verkoop is

‣

60%

40%

20%

Andere methoden die geen hersenactiviteit
meten (facial coding en biometrics) zijn
niet beter dan traditionele surveys

0%

Facial Coding

Survey

Biometrics

EEG

Ranking

Het combineren van neuro-onderzoek met
traditionele surveys is zinvol.
Studie uitgevoerd met marktdata door Nielsen en CBS
ff

‣

Predictive power

koopbeslissingen voorspellen.

EEG + Survey

Over Unravel

Over Unravel

Van onderbuik, naar onderbouwd
Marketing is van oudsher een mengelmoes van wetenschap, creativiteit en een goede
dosis giswerk. En hoewel we zeker niet willen beweren dat neuromarketing elke vorm
van onzekerheid wegneemt – geen enkele onderzoeksmethode kan dat – reduceert
het de onzekerheidsfactor meer dan welke andere methode dan ook.
Dat levert veel voordeel op. Geen urenlange vergaderingen waarin de meningen in
hoog tempo langs elkaar heen galmen. Geen geldverkwistende
onderzoeksprogramma’s die uiteindelijk geen antwoord bieden op je vraag. Je hoeft
niet langer in het duister te tasten om je reclame, winkel, website en algehele merk
e ectiever te maken.
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Neuromarketing verandert je marketing van onderbuik naar onderbouwd.

Over Unravel

Van onderbuik, naar onderbouwd
Onze missie is simpel: minder onderbuik en meer onderbouwd in marketing.
Marketingvraagstukken beantwoorden met wetenschap.
Er zijn drie wegen om daar te komen: onderzoek, training en advies. Deze indeling
mondt uit in de drie divisies binnen Unravel.

Unravel Research

Unravel Academy

Unravel Behavior

Onderzoek

Training

Advies

Meet wat je klant
echt vindt met
neuromarketingmethoden als Eye
Tracking en EEG.

Ontdek de laatste
neuromarketinginzichten over jouw
vakgebied.

Krijg maatwerk
consultancy op basis
van neuromarketing en
psychologie.

Over Unravel

Onderzoeksdiensten
De kracht van neuromarketing-onderzoek is
dat het de werkelijke ervaring van de
consument meet. Tegelijkertijd kan lang niet

Communicatie

• Reclame
• Concept
• Propositie

Usability

• Website
• App
• Product

elk marketingvraagstuk worden beantwoord
met een hersenscan.
Neuro toont zijn kracht bij
marketingvraagstukken waarbij je wilt weten
hoe de consument iets ervaart en de impact
op koopgedrag wilt voorspellen. De toepassing
focust zich op communicatie (reclame en
proposities), retail (winkelbeleving, packaging
en pricing), usability (sites, apps en producten)
en branding (brand tracking, brand assets).

Retail & Shopper
• Winkelbeleving en
-navigatie
• Schap
• Packaging
• Pricing

Branding
• Neuro Brand Health
• Brand Asset
Monitoring

