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Streszczenie
Artykuł jest próbą prezentacji istoty neuromarketingu, jego założeń i możliwości oraz metod badania aktywności mózgu konsumentów. Szczególną uwagę zwrócono na zastosowanie badań neuromarketingowych w kreowaniu marki, sprawnym wprowadzaniu na rynek nowych, a zwłaszcza innowacyjnych produktów oraz w budowaniu skutecznych przekazów reklamowych. Artykuł stanowi także próbę pokazania możliwości zastosowania metod neuroobrazowania w usprawnieniu działań marketingowych instytucji naukowych i badawczych.
Słowa kluczowe: neuromarketing, marka, innowacje produktowe, przekazy reklamowe, badania mózgu

Summary
The goal of the article is to present the substance of the neuromarketing, its assumption and possibilities,
as well as the method of research of the activity of consumer's brains.
Particular attention was paid to the use of neuromarketing research in branding, efficient marketing of new
products and in building effective advertising messages.
An article is also an attempt to show the possibilities of using methods
of neuroimaging in improving marketing activities of scientific and research institutions.
Keywords: neuromarketing, brand, products innovation, advertising messages, brain research
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Wprowadzenie
Celem niniejszego artykułu jest pokazanie istoty neuromarketingu i przedstawienie
stosowanych w nim metod badania mózgu konsumentów. Uwzględniono przede wszystkim rolę jaką neuromarketing pełni w tworzeniu marki, wprowadzaniu na rynek innowacji produktowych, a także w przekazach reklamowych. Podjęto próbę wykazania, jak badania neuromarketingowe można wykorzystać w instytucjach naukowo-badawczych,
biorąc pod uwagę powyższe trzy wyróżniki (marka, innowacja, reklama).
Istota neuromarketingu
Współczesne marketingowe metodologie badawcze związane z badaniem rynku,
opierające się głównie na zadawaniu pytań — wywiadach i ankietach, różnego rodzaju internetowych sondach, sprawdzają się dobrze przy pozyskiwaniu faktów,
a zdecydowanie gorzej spisują się w ustalaniu uczuć konsumentów i klientów, które
są subiektywne. Klasyczny model Engela-Kollata-Blackwella, dotyczący podejmowania decyzji konsumenckich zakłada, że klienci zachowują się w sposób logiczny
i przemyślany1, jednak okazuje się, że spore trudności sprawia im precyzyjne opisywanie za pomocą słów różnych emocji, których doświadczyli pod wpływem pojawienia się pewnego bodźca — na widok reklamy, podczas używania produktu, czy korzystania z usługi. Dlatego narodziła się potrzeba wzbogacenia badań marketingowych o bardziej wiarygodną i praktyczną wiedzę, umożliwiającą podejmowanie lepszych decyzji biznesowych. I tutaj przychodzi z pomocą neuromarketing będący mariażem wiedzy medycznej, technologii i marketingu2. Dzięki pomiarowi aktywności fal
mózgowych można sięgnąć do pokładów podświadomości klienta, w których bodźce
są pierwotnie rejestrowane i w których kształtują się reakcje na nie. Ze względu na
podobieństwo naszych mózgów, do przeprowadzenia rzetelnego naukowo badania
neuromarketingowego, wystarczy zaangażować jedynie 10% badanych potrzebnych
do wypełnienia tradycyjnej ankiety (ta musi zawsze obejmować dużą grupę respondentów, gdyż w przeciwnym wypadku wyniki zniekształca „szum”, czyli błędy mogące kryć się w poszczególnych odpowiedziach)3.
Neuromarketing można uznać za pochodną neuroekonomii, nauki która spajając ze
sobą neurologię, ekonomię i psychologię, stara się dać odpowiedź, jaką rolę pełni mózg
podczas procesu podejmowania decyzji zakupowych, jak analizuje on zyski i zagrożenia
z tymi decyzjami związane. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, jakie obszary mózgu odpowiedzialne są za odczuwanie przyjemności, a jakie aktywowane są przy
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stracie — obserwując mózg, można więc określić, czy klient zdecyduje się na zakup produktu, czy też z niego zrezygnuje, bo na przykład postrzega jego cenę jako zawyżoną4.
Definicja neuromarketingu według International Journal of Psychophysiology brzmi
następująco — jest to „zastosowanie metod neurologii do analizy i zrozumienia ludzkich
zachowań w stosunku do rynków i wymiany marketingowej”5.
Badania mózgu jako podstawa neuromarketingu
Mózg ludzki to superkomputer, który w ciągu sekundy przeprowadza około 200
biliardów operacji obliczeniowych. Składa się on ze 100 miliardów komórek nerwowych, zwanych neuronami, które łączą się za pomocą wypustek (aksonów) z innymi
neuronami, tworząc sieci neuronowe — bardzo złożone struktury zdolne do przetwarzania informacji na poziomie abstrakcyjnym i ogólnym, specjalizujące się w interpretowaniu określonego rodzaju bodźców. Wszystko czego doświadczamy, bez względu
na to jakim zmysłem, jest zamieniane na impulsy o określonej częstotliwości. „Nie
widzimy oczami, widzimy mózgiem” — to słowa wybitnego amerykańskiego neurofizjologa, profesora Paula Bach-y-Rita. Każda z sieci neuronowych ma wejście — jest
to grupa neuronów, które po pobudzeniu uaktywniają działanie całej sieci. Następnie impulsy wędrują głębiej, pobudzając do pracy dalsze komórki nerwowe, zorganizowane w luźniejsze lub ściślejsze połączenia o różnej wadze. Na wyjściu z sieci tworzy się zmodyfikowany wzorzec przetworzonych impulsów, które wędrują do kolejnych
sieci neuronowych i opracowywane są dalej przez mózg tworząc złożony i samoorganizujący się ludzki umysł6.
Mózg przez cały czas analizuje i interpretuje bodźce pobudzające, wyniki tych analiz odnosząc zawsze do świata otaczającego i własnego w nim działania. Kontroluje
wszystkie procesy zachodzące w ciele, analizuje dane, jakie dostarczają mu zmysły i podejmuje niezliczone decyzje. Mózg tworzy ludzkie „Ja”, buduje samoświadomość, model relacji człowieka ze światem — z innymi, z rzeczami i zjawiskami w tym świecie zastanymi, nie tylko rzeczywistymi, ale również wyobrażonymi. Mózg nieustanie się przebudowuje — przeżycia, doświadczenia, wszystkiego czego się uczymy zmieniają w sposób fizyczny jego strukturę7.
Około 95 procent procesów myślowych odbywa się w podświadomości ludzkiej,
a więc najwięcej informacji na temat reakcji decyzyjnych można pozyskać badając aktywność samego mózgu i w ten sposób przewidzieć świadome postępowanie konsumenta8.
W badaniach neuromarketingowych analizuje się aktywność różnych obszarów mózgu, każdy z nich jest odpowiedzialny za inną funkcję. Są to:
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brzuszne prążkowie — układ nagrody,
jądro półleżące — odczuwanie przyjemności,
kora oczołodołowa — pragnienie posiadania,
przyśrodkowa kora przedczołowa — pozytywna więź,
kora przedczołowa — samoocena,
kora tylnego zakrętu obręczy — konflikt,
ciało migdałowate — wyzwanie, zagrożenie,
wyspa (insula) — szacowanie zysków i strat9.

Do pomiaru aktywności fal mózgowych, a co za tym idzie dla poznania reakcji mózgu na bodźce, służy pomiar EEG czyli elektroencefalografia. Czujniki tworzące siatkę
o dużej gęstości umieszczone są w specjalnym lekkim czepku nakładanym na głowę
badanego. Rejestrują one sygnały o bardzo niskim napięciu, jeden czujnik dokonuje
do 2 tysięcy odczytów na sekundę. Badania EEG można połączyć z pomiarami okulograficznymi, które pozwolą stwierdzić, gdzie patrzy osoba doświadczająca danego
bodźca10.
Do określenia, kiedy wzrasta aktywność konkretnego obszaru mózgu służy fMRI, czyli funkcjonalny rezonans magnetyczny, który mierzy wzrost poziomu tlenu we krwi przepływającej przez mózg. Badany kładzie się w wąskiej tubie otoczonej potężnymi magnesami. Uruchomienie tych magnesów powoduje wytworzenie pól elektrycznych, które za
pomocą komputerowej technologii obrazowania zostają przetworzone na obrazy.
Do wad technologii fMRI należą:
z

z

z

trudność precyzyjnej korelacji czasowej reakcji mózgu na bodziec z samym bodźcem,
związana z tym, że dodatkowa porcja krwi może docierać do konkretnego obszaru
mózgu aż przez 5 sekund po zadziałaniu bodźca,
wysoki koszt badania (potrzebny jest wyspecjalizowany sprzęt i pomieszczenia badawcze oraz wykwalifikowana kadra),
wymagania co do osoby badanej — można badać tylko jedną osobę jednocześnie,
musi ona pozostawać w bezruchu, wystarczy ruch głowy o trzy milimetry, by wyniki
były nieprecyzyjne, a więc okazały się nierzetelne, czyli nieprzydatne.

Wady te czynią fMRI doskonałym narzędziem diagnostyki medycznej, niestety mało
przydatnym dla marketingu11.
Podczas pracy mózg zużywa około 25 procent dostępnej w organizmie glukozy. Jeśli doda się do tego cukru prostego szybko rozpadające się radioaktywne znaczniki, moż-
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na śledzić, w którym miejscu gromadzą się te substancje i jak szybko się one przemieszczają. W wyniku rozpadu powstają pozytrony, które anihilując dając sygnał rozpoznawalny dla kamer gamma — zjawisko to wykorzystano w tomografii pozytronowej (PET).
PET to metoda o bardzo wysokim stopniu czułości — można za jej pomocą przebadać
zużycie glukozy podczas wykonywania eksperymentów dotyczących zadań poznawczych.
Niestety zastosowanie tej metody w neuromarketingu jest ograniczone ze względu na
wysokie koszty aparatury, drogie jej utrzymanie i problemy z produkcja krótkotrwałych
izotopów — używa jej się głównie w medycynie12.
W badaniach marketingowych mają pewne, choć ograniczone zastosowanie pomiary wskaźników biometrycznych takich jak tętno, częstotliwość oddechu, ruch gałek
ocznych, mruganie, reakcja skórno-galwaniczna (GSR), ruchy mięśni twarzy, ruchy całego ciała. Niestety obarczone są one pewnym opóźnieniem w stosunku do podstawowej aktywności mózgu — zależy to zarówno od typu reakcji fizjologicznej, cech osobniczych organizmu, jak i od stanu badanego (zmęczenie, kondycja zdrowotna, samopoczucie, oddziaływanie warunków zewnętrznych). Biometria dostarcza wtórnych, opóźnionych i mało precyzyjnych informacji i nie nadaje się do wiarygodnego badania emocji i procesów kognitywnych (poznawczych). Ponadto reakcja biometryczna nie zawsze
musi odpowiadać reakcji poznawczej na poziomie świadomym bądź podświadomym
(osoba w śpiączce może reagować na przykład na klaśnięcie dłoni). Pomiary wskaźników biometrycznych mogą być źródłem dodatkowych danych potwierdzających wyniki
uzyskane za pomocą obiektywnej metody badawczej, jaką jest EEG, jednak same w sobie nie będą nigdy dość wiarygodne13.
Istota marki
Teraźniejszość to ciągły szum informacyjny, wszechobecność szybkich, ruchliwych mediów, zalewających mózg nadmiarem bodźców. Internet z wyskakującymi
pop-upami i mrugającymi banerami, telewizja cyfrowa, całodobowe kanały informacyjne, gazety, magazyny, katalogi, e-maile, podkasty, videokasty, komunikatory —
ubiegają się o uwagę klienta, któremu coraz trudniej jest przypomnieć sobie co widział w telewizji rano, a co dopiero parę dni temu. Mózg ludzki nie jest w stanie przyswoić wszystkich informacji i zaczął wykształcać coraz silniejsze systemy filtracyjne,
które pełnią barierę ochronną, lecz stanowią również przeszkodę, przez którą trudno
się przebić marce14.
Stworzenie właściwej strategii marketingowej, optymalnej dla zbudowania i utrzymania silnej marki, w tak zatłoczonym informacyjnie środowisku, może być źródłem sporej
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frustracji. Już samo dobranie odpowiedniej identyfikacji wizualnej, zgodnej z wizerunkiem danej instytucji, może nastręczać wiele kłopotów. Problematyczny jest właściwy dobór logotypu, kolorystyki, która będzie kojarzyć się z marką, przekazywać klientowi jej korzystne i przemawiające do niego cechy oraz kluczowe wartości, budzić zaufanie i służyć wyróżnieniu na tle innych. Decyzja częstokroć opiera się na subiektywnych wyborach, których trafność jest trudna w weryfikacji, a sprawdzi się dopiero w praktyce
i w dalszym funkcjonowaniu marki. Stosowana niejednokrotnie burza mózgów jest bardzo przydatna podczas pracy, jednak z czasem pojawić się może tak duża rozbieżność
opinii w zespole kreatywnym, że trudno jest znaleźć właściwe rozwiązanie. Czasem same właściwości marki, które umożliwią instytucji wejście na nowe rynki, są trudno definiowalne i niesprecyzowane.
Sztuką jest zawsze przedstawienie danej marki klientowi nie tylko tak, by chciał nawiązać z nią relację i wejść w interakcję, ale również tak, by relacja ta była stabilna i długoterminowa.
Cechą ludzką jest odczuwanie głębokiej potrzeby utrzymywania relacji nie tylko z innymi ludźmi, ale również z przedmiotami o różnym przeznaczeniu i funkcjonalności,
z narzędziami i usługami, z których korzystanie umożliwia i ułatwia im funkcjonowanie
na różnych płaszczyznach życia, w różnorakich jego aspektach. Ludzie kochają oryginalność i zmianę, jednocześnie będąc przywiązanymi do trwałości i konsekwencji, które budują zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Mózg ludzki dysponuje świetnie rozwiniętymi
mechanizmami nerwowymi, dzięki którym rzeczy ważne w naszym życiu stają się nam
bliskie. Identyfikacja oraz pomiar wpływu tego przywiązania może dostarczyć istotnych
wskazówek pomocnych w projektowaniu, prezentacji i promocji marki.
Marki pełnią bardzo istotną rolę w życiu ludzkim — nadają tożsamość, znaczenie
i bliskość zarówno naszym doświadczeniom, jak i składnikom naszego majątku. Dla ludzi zawsze istotna jest potrzeba organizowania życia w taki sposób, by można się po nim
łatwo i komfortowo poruszać. Konieczność codziennego, nieustannego przyswajania
nowych informacji jest męcząca, jednak to, co dobrze znane może wydawać się rutynowe, nudne i przyziemne — dlatego to, co rozpoznawalne może z czasem stać się niewidoczne. Aby zrozumieć, kiedy mózg klienta jest gotowy na zmiany oraz zaczyna ich
wręcz potrzebować i pragnąć, należy najpierw dogłębnie poznać istotę własnej marki —
jej przesłanie, które zostaje zaszczepione na poziomie podświadomym oraz jej realną
wartość i obserwować jej zmiany na poziomie umysłu klientów15.
Klient częstokroć bardziej utożsamia się z marką, a nie z właściwościami samego
produktu. W literaturze przedmiotu często opisywany jest przypadek „paradoksu Pepsi”,
który został wykryty podczas jednego z pierwszych badań neuromarketingowych. Osoby
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badane podczas ślepej próby wskazywały częściej Pepsi, a nie Coca-Colę ze względu na
smak, sytuacja zmieniała się na odwrotną, gdy pokazane zostały logotypy. Wykazano,
że w pierwszym przypadku aktywują się obszary mózgu odpowiedzialne za poczucie nagrody, a drugim natomiast za samoocenę — tak przejawia się siła marki. Tym, co czyni konsumentów lojalnymi nabywcami, jest marka mająca odbicie w ich wizerunku, nie
zaś cechy funkcjonalne produktu16.
Innowacje produktowe
Koszty wprowadzania na rynek nowych produktów (czas, zasoby firmowe, środki finansowe, a nawet reputacja i wizerunek marki) oraz modyfikacje już istniejących są zazwyczaj bardzo wysokie, a jednocześnie odsetek niepowodzeń jest niestety ogromny.
Szacunkowo porażką kończy się od 70 do 95 procent inicjatyw wdrożeniowych. Według
niektórych prognoz, blisko połowa zasobów, które inwestuje się w prace nad nowymi
produktami, wydana zostaje na projekty, które poniosą klęskę. Jedynie około 10 procent
wszystkich nowo wprowadzonych towarów i usług przetrwa trzy lata na rynku17.
Proces projektowania nowych produktów obejmuje cztery główne etapy, na które składają się: stworzenie koncepcji produktu, projektowanie — stworzenie prototypu, testowanie
oraz wdrażanie na rynek. Wiedza na temat reakcji konsumenta na każdym z etapów wdrażania może pomóc firmie osiągnąć sukces18. Niestety specjaliści od ekonomii behawioralnej
zauważyli, że decyzje nabywcze konsumentów wcale nie są do końca ani racjonalne, ani
przewidywalne i wynikają w dużej mierze z wpływu subiektywnych emocji19. Ponadto ludzie
mają ograniczenia poznawcze i odwoływanie się za pomocą różnych metod w przekazach
marketingowych do ich określonych stanów emocjonalnych wcale nie musi oznaczać, że będą one skuteczne, zostaną we właściwy sposób odebrane, zinterpretowanei zrozumiane, co
opisał profesor z Duke University, Dan Ariely w swej książce „Potęga irracjonalności”20
Szczególną uwagę należy zwrócić na badania nad nowymi produktami o charakterze innowacyjnym. W tym przypadku badacze powinni nie tylko znaleźć odpowiedź
na pytania dotyczące potrzeb potencjalnych nabywców, muszą oni również dokonać
konfrontacji swoich pomysłów z brakiem wiedzy oraz świadomości klientów, którzy do
tej pory nigdy nie zetknęli się z danymi rozwiązaniami. Etap koncepcji oraz opracowywania prototypu produktu jest obarczony wyjątkowo wysokim ryzykiem niepowodzenia. Najwięcej błędów wiąże się ze sposobem przeprowadzenia procesu badawczego
oraz z jakością zebranych danych. Informacje częstokroć są nadmiernie uogólniane,
a w przypadku testowania nowego rozwiązania występują często przeoczenia istotnych faktów21.
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Przekaz reklamowy
Reklama to „sztuka, która wspiera handel”22. Efektywnie skonstruowane komunikaty promocyjne mogą wpłynąć w sposób istotny na pozytywne postrzeganie marki, wizerunku firmy oraz przyczynić się do skierowania preferencji konsumenta w stronę wybranego produktu. Wprowadzenie w ubiegłym stuleciu filmów, radia i telewizji było impulsem do pierwszej rewolucji w świecie marketingu i wzbogaciło w istotny sposób kanały
przekazu, pozwalając się rozwinąć bardziej skutecznej reklamie. Firmy otrzymały nowe
narzędzia umożliwiające rozszerzenie zakresu swojej działalności, dzięki nim mogły dotrzeć na nowe rynki, wzbogacić grupy docelowe odbiorców23.
Do konsumenta można dotrzeć na wiele sposobów, które ogranicza jedynie percepcja zmysłowa człowieka. Za pomocą zmysłów przekazy reklamowe trafiają do umysłu
klienta i stają się częścią jego życia. Obrazy, dźwięki, odczucia cielesne są rejestrowane
przez procesy percepcyjne, a na poziomie nerwowym, w mózgu, ulegają przetworzeniu,
przekształceniu w wyobrażenia, obrazy wewnętrzne, wspomnienia, plany, w coś co nazywa się halucynacją. Dany układ neuronów, odpowiedzialny za przetwarzanie zmysłowe, może w konkretnej chwili zajmować się przetwarzaniem danych albo pochodzących
z percepcji lub z halucynacji, ale zawsze oddzielnie, nigdy równocześnie. Dlatego można czytać książkę i po pewnym czasie zorientować się, że jest to tylko czynność pozorna, bo w rzeczywistości w tym samym czasie intensywnie halucynowaliśmy, tworząc
w umyśle obrazy przesłaniające treść utworu.
Najbardziej rozwinięty i najszybszy u człowieka jest wizualny system percepcji — wystarczy spojrzeć przez chwilę na jakiś obraz, by go zapamiętać. Treść obrazów jest rejestrowana świadomie, natomiast parametry są nieuświadomione. Jasność jest jedną
z najważniejszych cech doświadczeń wzrokowych — jasne obrazy kojarzą się pozytywnie, są związane z bezpieczeństwem, ciemne — to tajemnica, rozbudzona nimi ciekawość może budzić przerażenie, bo w ciemności może kryć się zagrożenie. Jasnych obrazów w reklamach należy używać wtedy, gdy chce się w odbiorcy wywołać wrażenie wiarygodności, zrozumienia, klarowności przekazu, nauczyć go czegoś nowego. Trzeba
uważnie dobierać barwy w przekazach reklamowych, bowiem każda z nich ma przypisane kulturowo znaczenie, zarówno pozytywne jak i negatywne. Przykładowo czerwień to
miłość, pasja, namiętność, ale również agresja. Barwy wpływają na samopoczucie i odbiór rzeczywistości. Czerwony podnosi ciśnienie, niebieski i zielony — uspokaja. W przekazach reklamowych stosuje się odpowiednie tonalności barw, aby stworzyć korzystny
klimat, czy podkreślić cechy marki. Kolory pastelowe kojarzą się z delikatnością, sepia
— z tradycją i historią, barwy ostre podkreślają indywidualność24.

www. minib.pl

10

MINIB, 2014, Vol. 11, Issue 1

Dużo większą siłę oddziaływania mają obrazy ruchome, a nie statyczne. Podświadomość obserwatora natychmiast koncentruje się na ruchomych elementach reklamy, ponieważ mózg jest zbudowany w taki sposób, by priorytetem była dla niego interpretacja
wypatrywania, rozpoznawania i oceny ruchu, co w czasach pierwotnych miało znaczenie przeżyciowe. Ludzie szczególną uwagę zwracają na bodźce wzrokowe — stąd duża
skuteczność marketingowa reklam wideo, które zawładnęły już internetem, a teraz
wchodzą na urządzenia przenośne. Interesujące jest to, że wolimy ruch zgodny z kierunkiem wskazówek zegara, a ponadto preferujemy ruch z obrzeży do wewnątrz obserwowanego pola. Znając te preferencje ludzkiego mózgu można zaprojektować skuteczniejsze przekazy reklamowe.
Odbiorcy reklam zwracają uwagę nie tylko na ruch, ważne są też: oryginalność, błąd
i niejednoznaczność.
Oryginalność. Mózg ludzki zawsze wyszukuje w otoczeniu to co nowe. Zjawisko
to miało znaczenie w zwiększeniu szansy na przetrwanie, ale także było przydatne do
doskonalenia przedmiotów i metod działania. Gdy mózg ludzki styka się z czymś nowym, co wywołuje przyjemne doznania i się podoba, pozyskuje i zachowuje stosowne dane na przyszłość, co powoduje powstanie układów nagrody — wewnętrznych
sieci neurologicznych, które powstają pod wpływem napływających z receptorów informacji na temat nowych doświadczeń. Nowość przykuwa uwagę, która przekłada
się na chęć wypróbowania czegoś nieznanego, jakiegoś produktu lub usługi, na motywację do kolejnych zakupów i wzmacnianie lojalności wobec marki. W reklamach
należy stosować wyróżniające się elementy wzrokowe lub słuchowe — kolor, kontrast, zestawienie małych i dużych form, dźwięków cichych i głośnych. Dobrą praktyką jest zastosowanie maksymalnie dwóch takich wyróżników, by mózg się nie zmęczył i nie zignorował ich.
Błąd. Jest to element bardzo atrakcyjny dla mózgu, przyciągający i skupiający uwagę. Dlatego przekaz z zastosowanym celowo błędem będzie się lepiej wyróżniać wśród
innych komunikatów.
Niejednoznaczność. Mózg ludzki kocha łamigłówki, koncentruje się na ciekawości
oraz fakcie, że nie potrafi rozwiązać zagadki, co przyciąga na dłużej uwagę i zapada
w pamięć. Rodzi się fascynacja. Niejednoznaczny wyraz twarzy modela lub modelki
z reklamy to skuteczny przekaz marketingowy, bo budzi zastanowienie, obiecuje tajemnicę25.
Przy projektowaniu reklam istotna jest synchronizacja dźwięku i obrazu. Mózg ludzki dopasowuje to co i jak mówi postać z reklamy — obserwuje czy ruchy warg zgrywają
się z dźwiękiem — jeśli ta spójność zostanie zaburzona pojawia się coś, co w neurobio-
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logii nazywa się „falą niezgodności”. Kora przedczołowa wkłada dodatkowy wysiłek
w uporządkowanie wszystkich odbieranych bodźców, mózg rezygnuje ze śledzenia głównego elementu komunikatu i reklama staje się nieefektywna. Natomiast prawidłowa
synchronizacja wrażenia zmysłowego, w które zaangażowana jest kora wzrokowa oraz
słuchowa, wywołuje zwielokrotniony korzystny efekt reklamowy26.
Skuteczna reklama to nośnik istotnych przekazów emocjonalnych, które mogą
z punktu widzenia firmy korzystnie wpływać na jej wizerunek. Jest ważnym filarem komunikacji marketingowej z klientem — buduje pożądane skojarzenia, przyczynia się do
wzrostu zainteresowania, zaangażowania i zaufania.
Rola neuromarketingu w budowaniu marki
Budowanie marki jest ściśle związane ze sferą emocjonalną konsumenta i polega na
pobudzaniu w nim pozytywnych odczuć, oferowaniu dodatnich doświadczeń oraz odwoływaniu się do przyjemnych wspomnień i wyobrażeń. Emocje wiążą się z nieświadomymi działaniami umysłu, więc stosowanie badań neuromarketingowych jest tu jak najbardziej przydatne27.
Schemat istoty marki w ujęciu neuromarketingowym kryje w sobie informacje, które
umożliwiają pozyskanie dogłębnej wiedzy na temat kreowania przez mózg wizerunku
marki na poziomie podświadomym i pozwala na ustalenie, w jaki sposób można stworzyć całkowicie nową, silną i trwałą markę albo wzmocnić istniejącą, zwiększyć skuteczność wysiłków w zakresie poszerzania jej zastosowania. Zaimplementowanie tego schematu umożliwia rozbudzenie u klienta pasji — z jednej strony romantycznej, a z drugiej
opartej na mądrej uważnej przyjaźni, a nawet miłości. Ludzie mają względem marek te
same oczekiwania, co wobec ważnych osób ze swojego życia. Złożoność relacji z marką stanowi kompromis między wygodą i bezpieczeństwem tego co znane, a pewną dozą oryginalności i nowości tego, co ryzykowne, ale wnosi do naszego życia fascynację.
Schemat istoty marki przydaje się na etapie oceny sponsorowanych wydarzeń oraz prelegentów, którzy w ogromnym stopniu wpływają na odbiór marki przez umysł klienta,
a zastosowanie go na wczesnym etapie kampanii gwarantuje, że dane wydarzenie, bądź
prelegent pozytywnie wpłynie na wizerunek firmy na rynku.
Na etapie definiowania zarysu koncepcji działań marketingowych warto postępować
tak, jak nasz mózg działa przy porządkowaniu chaosu otaczającego nas świata — zacząć od konkretów i elementów materialnych, a potem dopiero przejść do problemów
ogólnych i koncepcji metaforycznych, to w ten bowiem sposób prawdopodobnie mózg
ludzki radzi sobie z nadawaniem sensu światu — najpierw poznaje samą formę, kształt
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obiektu, a następnie przechodzi do zagadnień na poziomie abstrakcyjnym. I co ciekawe
— w ten sam sposób mózg także analizuje markę.
Rozróżniamy siedem aspektów schematu istoty marki. Należą do nich:
z
z
z
z
z
z
z

forma,
funkcja,
wrażenia,
wartości,
korzyści,
metafory,
rozszerzenia.

Forma. Stanowi fizyczną istotę marki, na tej płaszczyźnie klient ma podstawowy, najbardziej namacalny z nią kontakt. Forma zostaje rozpoznana i utrwala się u klienta na
głębokim poziomie podświadomości. Jest twarzą i głosem marki. Do elementów formalnych zaliczamy wszystko co składa się na identyfikację wizualną — logotypy, kolory, elementy graficzne i typograficzne, stosowane w komunikatach marketingowych, w reklamach. Zaliczamy tutaj nie tylko bodźce wizualne, ale też słuchowe (wysokość dźwięku,
tempo, głośność, linię melodyczną, barwę, rytm, harmonię), węchowe i smakowe. Skojarzenia budzą same fizyczne właściwości produktów, które dana firma oferuje — ich
kształt, gabaryty, kolor czy faktura. Formalne elementy marki, będące jej podstawowym
wyróżnikiem, kształtują jej wizerunek w umyśle podświadomym i stanowią często przedmiot ochrony przepisów o własności intelektualnej. Winny one być ściśle określone, a reguły ich zastosowania zawarte w specjalnie do tego celu sporządzonej księdze identyfikacji wizualnej.
Funkcja. Chodzi tu o funkcjonalność marki w życiu klienta, z wyróżnieniem bardzo
istotnego elementu niezbędności. Najwyższy wynik w kategorii funkcji mają te marki,
które klienci na poziomie podświadomym uważają za niezbędne. Istotna jest również
wyjątkowość stanowiąca wyróżnik danej marki w kategorii marek o podobnych cechach.
Wrażenia. Stanowią emocjonalne skojarzenia, które pojawiają się na samą myśl
o marce. Marki dobrze znane mają unikalną tożsamość emocjonalną zapisywalną na
głębokim poziomie podświadomości. Można do niej nawiązywać poprzez odpowiedni
wystrój pomieszczeń, rozwiązania architektoniczne, dobór strojów pracowniczych oraz
elementów wystawienniczych. Nawiązywanie do archetypu emocjonalnego skutkuje
wzrostem chęci klienta do skorzystania z firmowej oferty. Wrażenie przyjemności, które
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powstało w obcowaniu z marką wywołuje przywiązanie u klienta i utrwala z nim relacje.
Skojarzenia uczuciowe mogą powstać w różnych warunkach i mogą być związane
z miejscem, okolicznościami towarzyskimi lub okazją korzystania z marki, z samym faktem jej używania, z przygotowaniami do tego korzystania i wspomnieniami z niego,
z szerszym kontekstem kulturowym w jakim marka funkcjonuje i z życiowym zdarzeniem,
w którym marka odegrała ważną rolę.
Wartości. Są to normy społeczne i moralne, do których marka może nawiązywać.
Potęgują one uczucia względem marki. Istotne są zarówno wartości osobiste, duchowe,
kulturowe, jak i środowiskowe, narodowe, prawne, polityczne, ekonomiczne, filozoficzne, historyczne lub związane z fazą cyklu życia.
Korzyści. Klienci wspominają o korzyściach, kiedy wyrażają swoje oczekiwania
względem marki. Często korzyści są wykorzystywane do kreacji wizerunku klienta, który
może kierować się w wyborze na przykład wyjątkową stylistyką danego produktu lub wysokim zaawansowaniem danej usługi w postaci rozwiązania technologicznego.
Można wyróżnić następujące kategorie korzyści:
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

fizyczne piękno,
osiągnięcia intelektualne,
podążanie za modą i trendami,
atrakcyjność w sferze seksualnej,
biegłość technologiczna,
powodzenie w sferze osobistej i finansowej,
duma z osiągnięć własnych jak i członków rodziny,
przynależność do wąskiego grona odbiorców,
dostęp do władzy i jej zasobów,
duma z przynależności rasowej i własnych korzeni,
wyjątkowy charakter osobowości.

Metafory. W sposób trafny opisują pewne właściwości usługi lub produktu, ale nie
są dosłowne. Metafory często ujawniają ambitniejsze oczekiwania klientów związane
z marką. Najbardziej trafne metafory funkcjonują jako slogany i obietnice składane
klientowi. Najlepsze efekty przynoszą kampanie marketingowe bazujące na wielokrotnym powtarzaniu i przetwarzaniu jednej metafory, która jest kluczowa dla firmy. Metafora wyraża ambicje ludzi stojących za marką. Jest ona użyteczna jedynie wtedy, kiedy
jest oparta na wzmocnieniu w postaci adekwatnych cech danego produktu lub usługi,
w opakowaniu i komunikatach marketingowych.
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Rozszerzenia. Są to możliwości, które stwarza ludzki mózg, pozwalając istnieć marce na dodatkowych płaszczyznach, powstają w związku pojawieniem się w umyśle
klienta podświadomych skojarzeń między różnymi aspektami istoty marki. Skojarzenia
mogą dotyczyć dodatkowej funkcji, formy, korzyści albo innego elementu właściwości
marki. Pomysł związany z rozszerzeniem marki będzie miał większe szanse na pozytywny odbiór, jeśli będzie wydawać się klientom czymś oczywistym i nie będzie od nich wymagał przeprojektowania podświadomych skojarzeń w celu odnalezienia miejsca na
nowe zastosowanie marki. Rozszerzać markę można na różne sposoby — nadawać jej
dodatkową funkcję, zastosować różnego rodzaju fuzje — na przykład fuzję formy
(wprowadzić ją na obszar działania innych marek, gdzie przejmie ona częściowo ich
funkcjonalność), fuzję okazji (poszerzyć sytuacje i okoliczności w jakich może ona znaleźć zastosowanie), fuzję technologii (przejąć oraz zintegrować pokrewne marce rozwiązania technologiczne)28.
Jeśli chodzi o interakcję mózgu z marką, to centralną pozycję zajmują zawsze wrażenia. U podstaw poznania marki leżą jej fizyczne, proste własności, jednak w krótkim
czasie umysł dokonuje klasyfikacji i zaszeregowania na podstawie podsumowania korzyści i wartości jakie ona mu oferuje.
Marki można wspierać i przebudowywać w różny sposób. W przypadku firm o już
ugruntowanej pozycji należy skupić się na identyfikacji wrażeń — elementy wizualne
oraz innego typu bodźce kinestetyczne (słuchowe, węchowe, smakowe, dotykowe) będą swoistym aktywatorem i utrwalaczem wspomnień oraz długoterminowego przywiązania. Jeśli chodzi o marki zupełnie nowe warto skoncentrować się na korzyściach i funkcjach, aby zagościły one w świadomości klienta.
Mózg często wykorzystuje emocje w celu wywołania informacji — w przypadku
skomplikowanych decyzji zakupowych to one zawsze grają istotną rolę. Silna marka staje się dla klienta symbolem, na który reaguje on przywiązaniem emocjonalnym. Nie bez
znaczenia jest również czas i doświadczenie — lata udanej współpracy z daną firmą i jej
pracownikami oraz przedstawicielami wywołają zawsze pozytywne, przyjemne wrażenia
i skojarzą się z dobrze wykonanym produktem lub usługą, wzbudzając zaufanie i pewność co do owocnej, dalszej współpracy w przyszłości.
Określenie kluczowych własności marki, które są najważniejsze dla stykających się
z nią klientów, nastręcza sporo problemów, ponieważ jest ono obciążone poprzez subiektywizm odbioru. Tradycyjne metody, takie jak wywiady zogniskowane nie dostarczają precyzyjnych informacji na temat spostrzeżeń, a także mechanizmów zapamiętywania informacji, co można uzyskać przez testy neurologiczne w reakcji na sporządzone
specjalne w tym celu tablice nastrojów. Konkretna marka może na przykład kojarzyć się
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z „zaufaniem” i „poczuciem bezpieczeństwa”, natomiast badania neuromarketingowe
mogą wykazać, że klienci dostrzegają też inne jej aspekty, przypominające relacje międzyludzkie jak „przyjazny” i „zapewniający wsparcie”. Dzięki wynikom badań tego typu
dana firma może wprowadzić dodatkowe elementy do kampanii marketingowej, dobrać
odpowiednie dodatkowe symbole i obrazy, sformułować tak komunikaty językowe by
wzmocnić i uwypuklić nowo odkryte cechy, lepiej wpisując się w rzeczywiste, choć niewyartykułowane uczucia, jakie względem marki żywi klient.
Rola neuromarketingu we wprowadzaniu innowacji produktowych
Badacze, którzy uczestniczą we wprowadzaniu nowych produktów na rynek właśnie
w neuromarketingu widzą możliwości dokładniejszego rozpoznania preferencji konsumenckich, nie obarczonych subiektywizmem świadomej oceny. Badania neuromarketingowe pozwalają znacząco zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu, obniżyć poziom ryzyka porażki i przyczynić się do poprawy zwrotu inwestycji i pokazać między innymi:
z
z
z

z
z
z
z

Jak konsumenci ustosunkują się do samej koncepcji nowego produktu?
Jak zareagują na jego funkcje?
Czy projekt opakowania zapewni osiągnięcie wysokiej wartości takich neurowskaźników jak: uwaga, zaangażowanie emocjonalne i zachowanie wspomnień?
Jaką pozycję zdobędzie produkt na tle konkurentów na rynku?
Które właściwości produktu zostaną ocenione najwyżej, a które najniżej?
Które nazwy wywołają najsilniejszą reakcje na poziomie podświadomym?
Jaki poziom cen pozwoli nakłonić klientów do zakupu?

Metodologia, która umożliwia dokonywanie reakcji mózgu na różnych etapach interakcji z produktem to TCE — Total Consumer Experience — badanie całkowitego doświadczenia klienta. Test mierzy aktywność fal mózgowych na kolejnych etapach kontaktu z produktem — od samego rozpakowywania poprzez używanie, a następnie rytuały i wspomnienia pojawiające się później.
Najistotniejszym elementem interakcji klienta z produktem z neuromarketingowego
punktu widzenia jest tak zwany NIS — Neurological Iconic Signature — charakterystyczny podpis neurologiczny. Posługiwanie się NIS w reklamach powoduje wzrost wskaźników takich jak gotowość do zakupu czy ogólna efektywność przekazu komunikacyjnego. Podczas pomiarów reakcji mózgu na różnych etapach pomiaru całościowego doświadczenia konsumenta, można wskazać konkretne punkty, w których szczególnie sil-
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nie oddziałuje ono na mózg — jest to NIS dla konkretnego TCE. Przywoływanie wspomnień konsumenta poprzez odwoływanie się do NIS pobudza w jego umyśle pragnienie
ponownego doświadczenia przyjemnych doznań. W rezultacie między kolejnymi kontaktami z produktem odczuwa on chęć sięgnięcia po niego i poszukuje go.
Dzięki analizie TCE można wskazać, który moment w obcowaniu z produktem wywołuje u klienta najsilniejsze wrażenia, zapewniając mózgowi największą satysfakcję i do
tego momentu można potem odwoływać się konstruując opakowania dla produktu, reklamy, komunikaty i całe kampanie marketingowe.
Testy neurologiczne można stosować do sprawdzenia efektywności różnych pomysłów na innowacje. Analizy mózgu mają charakter ciągły i nawet wtedy, jeśli dana metoda wydaje się być niecelna, można wyodrębnić w niej to, co rokuje szanse na sukces.
W ten sposób można uratować trafione elementy pomysłu, co otwiera drogę do formułowania nowych koncepcji i daje różne warianty do przetestowania29.
Rola neuromarketingu w kształtowaniu przekazów reklamowych
Założyciel pierwszego domu towarowego John Wanamaker o skuteczności reklamy
wyraził się w słowach: „Wiem, że połowa budżetu na reklamę jest wyrzucana w błoto.
Problem w tym, że nie wiem która połowa”30. Zatem co należy zrobić by nie tylko przyciągnąć, ale naprawdę zaangażować konsumenta przywiązując go do marki na długo,
jak zbudować skuteczny przekaz reklamowy tak, by spełniał rolę magnesu? Z pomocą
mogą przyjść badania neuromarketingowe, które umożliwiają dogłębną analizę wpływu
istotnych czynników, dzięki którym reklama staje się efektywna.
Do czynników wpływających na efektywność reklamy należą:
z

z

Reakcja Uwaga — Emocje — Pamięć mierzona po sekundzie. Można zebrać dane
dotyczące poziomu uwagi, zaangażowania emocjonalnego i zachowania pamięci
dla każdej sekundy trwania przekazu reklamowego, co daje możliwość analizy jego
skuteczności i pozwala na zrozumienie, co w nim można poprawić, jak go udoskonalić. Już na podstawie oceny efektywności z pierwszych pięciu sekund można ocenić ryzyko, czy klient zrezygnuje z dalszego oglądania reklamy lub przestanie zwracać na nią uwagę. Równie ważne jest zakończenie przekazu, bo tu częstokroć pojawiają się logotypy marki oraz komunikat produktu.
Efektywność reklamy w ujęciu powtórzeń. Można stwierdzić czy reklama jest skuteczna po wielokrotnym kontakcie z nią oraz kiedy efektywność ta spada, a co za tym
idzie zoptymalizować decyzje dotyczące zakupu przestrzeni reklamowej.
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z

z

z

z

z

z

z

Kompresja neurologiczna. Można wychwycić najskuteczniejsze neurologicznie momenty reklamy i skrócić czas jej trwania do niezbędnego minimum, co jest bardzo
przydatne w przekazie mobilnym oraz internetowym.
Ciemieniowa stymulacja mózgu (dotyk, smak, zapach). Skuteczne reklamy nie tylko
opowiadają historię, ale też pobudzają obszary mózgu odpowiedzialne za korzystanie z uroków produktu
Aktywacja systemu neuronów lustrzanych. Jest ona bezpośrednio związana z pragnieniem natychmiastowej konsumpcji produktu lub chęcią wejścia w jego posiadanie. Ponadto neurony lustrzane odpowiedzialne są za powtarzanie decyzji zakupowych, gdy obserwujemy zakupy innych ludzi, ponieważ odpowiadają one za imitowanie i naśladowanie cudzych zachowań i emocji.
Ugruntowanie charakterystycznego podpisu neurologicznego. Na podstawie analiz
TCE, podczas odbioru reklamy, można zbadać na ile produkt zakorzenił się w umyśle konsumenta. Reklamy, które uzyskują wyższe wskaźniki zakorzenienia NIS generują u klientów znacznie wyższą gotowość do podjęcia zakupu.
Spójność audio i efektywność muzyczno-głosowa. Można zmierzyć skuteczność muzyki i narracji w reklamie. Muzyka buduje emocjonalny kontekst, który mózg wykorzystuje interpretując treść przekazu.
Efektywność postaci. Poprzez analizę ruchu gałek ocznych można ocenić efektywność konkretnej postaci lub narratora i zdiagnozować ich dynamikę. Pozwala to
stwierdzić, czy dany bohater wywiera tak silny przekaz neurologiczny, by uzasadnione dla niego było stworzenie całego portfolio reklamowego.
Pomiar skuteczności reklam o charakterze zewnętrznym. Można wskazać te momenty, które wywołują najwyższą gotowość do zakupu. Zastosowanie na wystawie statycznych lub dynamicznych elementów reklamowych, które generują najsilniejszą
gotowość do zakupu, przekłada się na znaczący wzrost sprzedaży31.

Neurobiologia przekazuje wskazówki, co należy zrobić by uzyskać efektywniejsze reklamy o charakterze drukowanym. I tak logotypy i symbole lepiej jest umieszczać w centralnej części pola wzrokowego lub nieco przesuwać w kierunku lewym, obrazy — po lewej
stronie, a elementy semantyczne po prawej. Przy projektowaniu wskazane jest by ograniczyć się do maksymalnie trzech elementów wizualnych, dobrze jest separować przestrzeń
w pionie, nie w poziomie, należy zachowywać światło, czyli przestrzeń między poszczególnymi elementami32. W naszej kulturze stosuje się prezentowanie obrazów w ramach prostokątnych, stosowanie owali może stać się istotnym wyróżnikiem, znakiem rozpoznaw-
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czym marki. Jeśli brzegi jakiegoś obrazu rozmyjemy zasugerujemy mózgowi odbiorcy, że
rozciąga się on dużo dalej, poza pole widzenia. Ciekawym zabiegiem stosowanym przez
twórców reklam jest stosowanie fragmentarycznych zbliżeń reklamowanych przedmiotów,
co pozwala w domyśle wyjść obrazowi poza kadr i pobudza wyobraźnię odbiorcy33.
Zastosowanie badań neuromarketingowych może pomóc kreatywnym kadrom reklamowym w bardzo istotny sposób, pozwala określić jak reaguje podświadomość na
podstawowe założenia reklamy, co daje oszczędność czasu jak i zasobów finansowych,
i zapobiega licznym testom. Jeśli dana koncepcja wywoła pozytywną reakcję u klientów
już na poziomie podstawowym, zespół kreatywny może skupić się na samej realizacji
przekazu. Dzięki testom neurologicznym można uzyskać jednoznaczną i precyzyjną ocenę tekstów reklamowych — przy analizie reakcji respondentów na poziomie podświadomym i w czasie rzeczywistym. Wyniki testów mogą posłużyć do wyodrębnienia z reklamy
elementów najbardziej efektywnych, co z kolei usprawnia proces realizacji całego projektu. Poddanie badaniom reklamy już gotowej pozwala zdobyć pewność, że jej skuteczność odpowiada założeniom kampanii.
Budowanie marki, wprowadzanie innowacji produktowych
i kształtowanie przekazów reklamowych instytucji naukowo-badawczych
w ujęciu neuromarketingowym
Wszelkie podmioty rynkowe — zarówno przedsiębiorstwa jak i współpracujące
z nimi instytucje naukowo-badawcze, by utrzymać się na dynamicznie zmieniającym
się rynku, stosują złożone strategie marketingowe, pragnąc budować silne marki,
których relacje z klientami oparte są na zaufaniu oraz emocjonalnym zaangażowaniu. Badania neuromarketingowe, stanowiące wiarygodne i obiektywne źródło wyników, mogą skutecznie pomóc instytucjom w analizach koniecznych do stworzenia
marki prężnej, elastycznie reagującej na zmiany, która pozwali na utrzymanie silnej
pozycji rynkowej.
Działania o charakterze reklamowym wpływają na pozytywny wizerunek instytucji, pozwalają na popularyzowanie osiągnięć oraz usprawnianie współpracy
z sektorem przemysłowym. To właśnie poprzez promocję instytucje naukowe i badawcze informują o swoich planach rozwojowych oraz możliwościach. Dzięki badaniom neuromarketingowym instytucje mogą dowiedzieć się, co klienci uznają za
wartościowe i na co zareagują, wzmagając swą uwagę, co ich przyciągnie i zatrzyma przy marce.
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Nie bez znaczenia jest również to, że wyniki badań neurobiologicznych, analizujące
podświadome reakcje klientów na oferowane przez instytucje naukowe prototypy produktów i demonstratory technologii oraz wykonywane przez nie usługi badawcze, mogą
pozwolić stwierdzić jaki produkt, jaka innowacyjna technologia znajdzie uznanie i będzie
cieszyć się popytem u potencjalnych odbiorców.
Neuromarketing oferuje wiele możliwości, niestety najbardziej zasadniczym ograniczeniem jest wciąż niepełna wiedza na temat ludzkiego mózgu. Na szczęście badania
nad funkcjonowaniem tego najbardziej uorganizowanego i skomplikowanego ludzkiego
organu są prowadzone przez cały czas, wiedza systematycznie wzrasta, pracuje nad tym
wielu wybitnych naukowców.34
Wdrażanie i wykorzystanie neuromarketingu na sposób praktyczny wymaga zaangażowania zarówno przedstawicieli nauki jak i świata biznesu, co może wpłynąć korzystnie na
tworzenie się powiązań między tymi obszarami, a interdyscyplinarny charakter badań może istotnie poprawić jakość usług oferowanych przez instytucje badawcze i rozwojowe.35
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mgr inż. Katarzyna Wrona — absolwentka SGGW w Warszawie. Od 2001 roku pracuje w zespole kreatywnym pionu marketingu Instytutu Lotnictwa. Zajmuje się projektowaniem graficznym oraz tworzeniem serwisów internetowych. Odpowiada także za multimedialne opracowania prezentacyjne, informacyjne i promocyjne Instytutu Lotnictwa. Ma na swoim koncie opracowanie i montaż filmów dokumentalnych z historii lotnictwa. Ukończyła studium „Techniki multimedialne i grafika komputerowa” w Wyższej
Szkole Biznesu i Administracji w Warszawie.

www. minib.pl

22

