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Czy neuroeksploracje mogą pomóc nieznanym markom? 
Teoretyczne i metodyczne implikacje

Streszczenie

Artykuł ma charakter koncepcyjny. Koncentruje się na markach nieznanych 
i metodycznych aspektach prowadzenia badań nad nimi. Autorzy uzasadniają po-
trzebę uwzględnienia zagadnienia znajomości-nieznajomości marek w badaniach 
i wskazują, w jaki sposób podejmowane w tym zakresie wysiłki mogą wypełnić 
luki w dotychczasowej wiedzy. Wiedza na temat potencjalnych możliwości zaist-
nienia w świadomości konsumentów marek nieznanych jest rozproszona i fragmen-
taryczna. W drugiej części artykułu autorzy wskazują na kierunki prowadzonych 
badań nad markami nieznanymi, ze szczególnym podkreśleniem badań neuromar-
ketingowych.

Słowa kluczowe: marki nieznane, neuromarketing, zachowania konsumentów.

Kody JEL: M31

Wstęp

Znajomość marek istotnie wpływa na wybory konsumentów przy podejmowaniu decyzji 
o zakupie produktu. Warto podkreślić, iż – jak do tej pory – uwaga zarówno teoretyków, jak 
i empirystów koncentrowała się głównie na markach znanych i silnych. Eksploracji pod-
dawane były – i są nadal – coraz bardziej wysublimowane kwestie1, ale wciąż niektóre za-
gadnienia pozostają zbadane i przeanalizowane w bardzo niewielkim stopniu. W literaturze 
przedmiotu, jeszcze z końca lat 90. XX wieku, na próżno szukać informacji wyjaśniających 
niektóre zjawiska, związane z zachowaniami nabywców, jak np. emocjonalne przywiązanie 
do marki czy adorowanie jej (Fetscherin, Heinrich 2015). 

Niezwykle ważnym obszarem, godnym zainteresowania, są badania nad nieznanymi 
markami. Są one istotne nie tylko dla teorii, ale i praktyki zarządzania. Warto więc przeana-
lizować lukę w dotychczasowej wiedzy, którą mogłyby wypełnić badania nad nieznanymi 
markami. Autorzy podejmują próbę wskazania, w jaki sposób można realizować badania 
nad nimi.

Przeprowadzone studia literaturowe (Bittner, Schwarz 2015; Hartmann, Haupt 2014; 
Häusel 2014a; Häusel 2014c; Kenning 2014; Scheier 2012a; Scheier 2012b; Wala 2015) 

1  Na przykład postrzeganie i ocena wartości marek o nazwach alfa-numerycznych, w których zmiennymi są sekwencje liter 
i cyfr (rosnące vs. malejące). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż lepiej jest zmienić w nazwie liczbę 
(z Canon A70 na Canon A80) niż literę (z Canon A70 na Canon B70) (Kara, Gunasti, Ross 2015, s. 515-533).
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inspirują do spojrzenia na marki nieznane nie tylko z perspektywy kognitywnej, ale przede 
wszystkim afektywnej. Marki (produkty), które nie wywołują emocji są dla mózgu de facto 
bezwartościowe. Im silniejsze pozytywne emocje wywołane przez markę (produkt), tym 
bardziej wartościowa jest „dla mózgu” marka (produkt) i tym bardziej konsument jest skłon-
ny wydać pieniądze na zakup produktu (Häusel 2014b, s. 57). 

Postrzeganie marki tłumaczy się jako syntezę wiedzy, przekonań i emocjonalnych pro-
jekcji związanych z marką (Cheverton 2006, s. 13). Emocjonalne projekcje mogą mieć różną 
siłę, kierunek i nazywane są emocjonalnym ładunkiem marki. Ładunek emocjonalny silnych 
marek może wywoływać reakcje, na podstawie których konsumenci są bardziej skłonni do 
wyboru określonej marki, zanim zdążą zapoznać się z podstawowymi informacjami o pro-
dukcie (np. cena, jakość, funkcjonalność).

Złożoność relacji między konsumentem a marką daleko wykracza poza zagadnienia 
postrzegania jej, rozpoznawalności i lojalności wobec niej. Ludzie wchodzą w interakcje 
z markami w podobny sposób jak robią to w odniesieniu do innych osób. W swoich bada-
niach Fournier (1998) wskazała na istnienie 15 typów relacji konsument – marka: małżeń-
stwa aranżowane, sporadyczni znajomi, małżeństwa z wygody, związki zaangażowane, naj-
lepsi przyjaciele, przyjaźnie w określonych zakresach, pokrewieństwa, związki z powodu 
odrzucenia przez kogoś innego, przyjaźnie z dzieciństwa, zaloty, uzależnienia, chwilowe 
fascynacje, wrogość, potajemne romanse i zniewolenia.

Oznacza to, iż konsumenci „doświadczają” różnych etapów poznawania marek i anga-
żowania się w interakcje między nimi. Nie należy oczekiwać, iż przy pierwszym kontak-
cie z nieznaną marką ukształtuje się preferencja i lojalność konsumentów. Wszystkie znane 
i posiadające wielu entuzjastów marki były kiedyś markami nieznanymi, pod którymi poja-
wiły się na rynku nowe produkty. 

Marki nieznane – refleksje natury teoretyczno-poznawczej

Marki znane i posiadające duży udział w rynku cieszą się wysoką lojalnością konsu-
mentów (Pare, Dawes 2012). Znane marki są w większym stopniu rozpoznawane i częściej 
wybierane niż nieznane. Silne marki, w porównaniu z markami słabymi lub nieznanymi, 
są mocno powiązane ze sferą emocjonalną konsumentów, co potwierdzają wyniki badań 
A. Herrmanna i J. Stefanides (2011, s. 131-144). Ładunek emocjonalny silnych marek może 
wywoływać reakcje, na podstawie których konsumenci są bardziej skłonni do wyboru okre-
ślonej marki, zanim zdążą zapoznać się z podstawowymi informacjami o produkcie (np. 
cena, jakość, funkcjonalność). Badania pokazały, że w sytuacji zakupów poza Internetem 
produkty znanych marek sprzedawane są częściej (Delgado-Ballester, Navarro, Sicilia 
2012). Potencjał emocjonalny silnych marek istotnie wpływa na postrzeganie ich warto-
ści przez konsumentów. Na tej podstawie można sformułować wniosek, iż w budowaniu 
strategii zarządzania markami nieznanymi lub słabymi szczególną uwagę należy skierować 
na działania związane z emocjonalizacją marek. Sugerowałoby to także, iż marki nieznane 
mają relatywnie nikłe szanse w konkurencji z markami znanymi. Kwestią do ustalenia po-

handel_wew_2-2017.indd   171 2017-05-10   12:25:39



172 CZY NEUROEKSPLORACJE MOGĄ POMÓC NIEZNANYM MARKOM?...

zostaje jednak, w jakim stopniu to sama marka, a w jakim produkt i inne uwarunkowania, 
determinują wybory konsumentów. Dla zgłębienia tego zagadnienia istotne jest zrozumie-
nie, czym jest znajomość marki. 

Znajomość marki to sposób rozumienia marki przez konsumenta i dzieli się na „świa-
domość marki” i „wizerunek marki” (por. schemat 1). Świadomość marki to zdolność do 
rozpoznania marki, a wizerunek marki to zestaw związanych z nią skojarzeń (Heding, 
Knudtzen, Bjerre 2008). Oznacza to, iż znajomość marki zależy od wielu różnych informa-
cji (przechowywanych przez konsumentów w pamięci) oraz od powiązań marki z innymi 
źródłami informacji (ludzie, miejsca, rzeczy i inne marki). Ludzie będący źródłem wiedzy 
o marce to pracownicy i osoby popierające określoną markę. Pod terminem „rzeczy” Keller 
(2008, s. 280) rozumie wydarzenia, sprawy, aprobatę dla marki wyrażoną przez osoby trze-
cie, a „miejsca” – kraje pochodzenia i kanały dystrybucji. Znajomość marki zależy więc od 
wielu informacji, jakimi dysponują konsumenci. 

Keller (1993) rozwinął ramy analizy znajomości marki i przedstawił liczne aspekty tego 
konstruktu (por. schemat 1). Wizerunek marki oparty jest na skojarzeniach konsumentów. 
Z tego powodu terminów „wizerunek marki” i „skojarzenia z marką” można używać za-
miennie. Zdaniem Kellera (1993), wizerunek marki opiera się na czterech typach skojarzeń 
z marką: 1) rodzajach skojarzeń, 2) korzystności skojarzeń, 3) sile skojarzeń, 4) wyjątkowo-
ści skojarzeń. W zakresie rodzajów skojarzeń wyróżnia się: cechy marki, korzyści związane 
z marką i postawy. Skojarzenia z marką są skojarzeniami unikatowymi dla danej marki 
i tym, co odróżnia ją od innych marek (Keller 1993). Są „informacyjnymi węzłami powią-
zanymi z marką w pamięci i zawierają znaczenie marki dla konsumentów” (Keller 2008,  
s. 51).

Kluczowe skojarzenia z marką stanowią te abstrakcyjne skojarzenia (cechy, korzyści, po-
stawy), które charakteryzują 5-10 najważniejszych aspektów marki (Keller 2008, s. 121). Są 
one przywoływane wówczas, gdy konsumenci mają stworzyć mentalną mapę marki, opartą 
o odpowiedź na pytanie: „kiedy myślisz o tej marce, co przychodzi ci do głowy?” (Keller 
2008, s. 121).

Osobnym zagadnieniem jest zaznajomienie z marką. To ogólny termin na określenie siły, 
z jaką bodziec pozostawił ślad w pamięci lub skojarzenie dwóch lub więcej bodźców (Alba, 
Hutchinson, Lynch 1991). 

Konstrukt ten może być również definiowany jako doświadczenia związane z produktem, 
które wynikają z reklamy i używania produktu (Alba, Hutchinson 1987). Doświadczenia te 
mogą polegać na ekspozycji na przekaz reklamowy, poszukiwaniu informacji, interakcji ze 
sprzedawcami, wyborze i podejmowaniu decyzji, zakupie i stosowaniu produktu w wielu 
sytuacjach. 

Elementy, z którymi konsument jest zaznajomiony będą szybciej i częściej rozpoznawa-
ne niż te, z którymi zaznajomiony nie jest (Alba, Hutchinson, Lynch 1991). Badania Hoyera 
i Browna (1990) pokazały, iż w sytuacji, gdy znane marki konkurują z nieznanymi, większa 
liczba konsumentów wybierze marki znane, gdyż używają świadomości marki jako wska-
zówki w tym dylemacie. Nie oznacza to jednak, że marki nieznane czy produkty oznaczone 
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nieznanymi markami nie mają szans na rynku. Decyzje konsumentów oparte są na przewi-
dywaniach co do jakości produktu. Podejmując decyzje, konsumenci kierują się różnymi 
wskazówkami, a do najistotniejszych należą te związane z marką lub cechami produktu i są 
one wykorzystywane do predykcji jakości (Van Osselaer, Alba 2000). W sytuacjach kontak-
tu konsumentów z marką, dostarczają one multisensorycznych bodźców: wzrokowych, słu-
chowych, węchowych, dotykowych i smakowych, które wpływają na wybory konsumentów 
(Schmitt 2012, s. 36-37). 

Zazwyczaj, preferencje dotyczące marek nie pojawiają się nagle. Podobnie jak relacje 
między ludźmi, kształtowane są w czasie. Każdego dnia konsumenci atakowani są „po-
tężną” dawką informacji. Istotne znaczenie ma więc sposób, w jaki są one przetwarzane, 
zwłaszcza w odniesieniu do nieznanych marek.

Dla zrozumienia, w jaki sposób nieznane marki mogą zdobyć uznanie konsumen-
tów, istotna jest analiza procesu rozwijania się relacji pomiędzy konsumentem a marką. 
Plassmann, Ramsøy & Milosavljevic (2012) zaproponowali koncepcję etapów kształtowa-
nia się preferencji wobec marki w czasie (por. schemat 2) i wyróżnili następujące etapy: 
1) reprezentacja i uwaga, 2) przewidywana wartość, 3) doświadczana wartość, 4) wartość 
zapamiętana. Dla zagadnienia skłonności do wyboru – po raz pierwszy – produktu o niezna-

Schemat 1
Ramy analizy znajomości marki
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Źródło: opracowanie na podstawie: Keller (1993, s. 7).
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W pierwszym etapie konsumenci tworzą sobie alternatywy wyboru. Etap ten na schema-
cie opisany jest jako „Reprezentacja i uwaga”. Warto jednak podkreślić, iż etap ten wystę-
puje w każdej sytuacji decyzyjnej, gdy konsument ma podjąć decyzję zakupową. W ramach 
tego etapu konsumenci tworzą sobie zbiór marek określonej kategorii produktu, spośród któ-
rych będą dokonywać wyboru. Znaczenie mają nie tylko czynniki zewnętrzne w stosunku do 
konsumenta, ale i wewnętrzne. Proces przedstawiania sobie alternatyw w zakresie wyboru 
konsumenckiego nie musi być świadomy. Oczekiwania konsumenta mogą wpływać na to, 
co przyciągnie jego uwagę, a to z kolei znajduje odzwierciedlenie w określonych struktu-
rach mózgu (Egidi, Nusbaum, Cacioppo 2008, za: Plassmann, Ramsøy, Milosavljevic 2012). 
Informacje, które są związane z osiągnięciem celu będą w większym stopniu przykuwać 
uwagę niż inne. W sytuacji odczuwania pragnienia, obserwuje się tendencję do zwracania 
uwagi na to, co umożliwi zaspokojenie pragnienia (Dijksterhuis, Aarts 2010).

Czym innym jest zagadnienie uwagi. W tym zakresie istotny jest mechanizm wyjaśnia-
jący, jak to się dzieje, iż niektóre informacje uzyskują preferencyjny status w porównaniu 

nej marce, znaczenie mają przede wszystkim dwa pierwsze etapy. Marki pozostają nieznane 
dopóty, dopóki konsument nie zdecyduje się po nie sięgnąć. 

Schemat 2
Wartości wpływające na wybór marki

 
Źródło: opracowanie na podstawie: Plassmann, Ramsøy, Milosavljevic (2012, s. 20).
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z innymi dostępnymi informacjami. Kluczowym zagadnieniem w momencie pierwszej eks-
pozycji jest kwestia tego, co przyciąga uwagę konsumentów w momencie, gdy prezento-
wane są im różne możliwości wyboru (Plassmann, Ramsøy, Milosavljevic 2012). Elementy 
te wpływają w sposób prawie niezauważalny na wybór konsumenta. Milosavljevic, Koch, 
Rangel (2011) wykazali, że konsumenci potrafią wskazać dwie marki żywności i zdecydo-
wać, którą z nich preferują w ciągu 313 ms. 

Spośród całego zasobu informacji, dotyczących wyboru marki, niektóre są traktowa-
ne jako bardzo istotne (niekoniecznie w sposób świadomy i zauważalny dla konsumenta). 
Większość informacji ma charakter wizualny (Koch 2004). Wolfe, Horowitz (2004) wskaza-
li na znaczenie takich wizualnych elementów, jak: kolor, oświetlenie, rozmiar, kształt, ruch, 
położenie. Elementy te mają wpływ na pierwsze cztery ruchy gałek ocznych w ciągu 2,5 s 
pierwszej ekspozycji (Leven 1991, za: Plassmann, Ramsøy, Milosavljevic 2012). Inne infor-
macje, które uzyskują preferencyjny dostęp do zmysłów konsumenta to np. jego nazwisko, 
znajome twarze. 

Milosavljevic i in. (2011) w swoich badaniach wskazali, iż takie cechy, jak np. jaskra-
wość opakowania artykułów żywnościowych ma wpływ na wybory konsumentów i jest 
szczególnie istotna w przypadku potrzeby podjęcia szybkiej decyzji i kiedy ludzie nie posia-
dają wyraźnych preferencji co do dostępnych opcji. 

W badaniach autorzy wskazywali na automatyzmy wpływające na to, gdzie ludzie kie-
rują swoją uwagę. Jednym z najbardziej znanych jest zwracanie uwagi na wyżej położone 
obiekty i leżące po prawej stronie (Durgin, Doyle, Egan 2008). Chandon i in. (2009) wyka-
zali, że produkty leżące na wyższych półkach zyskiwały więcej uwagi konsumentów oraz że 
tylko te produkty podlegały analizie w zakresie marek, którymi były sygnowane. Położenie 
ma także znaczenie w przypadku stron internetowych (Dreze, Hussherr 2003). W tym przy-
padku zaobserwowano silną tendencję do kierowania uwagi na centralną część monitora 
komputera (Tatler 2007). Reutskaya i in. (2011) potwierdzili to ustalenie wskazując, iż ele-
ment znajdujący się pośrodku ekranu był prawie 60% częściej wybierany niż podobne ele-
menty wyświetlane w innych miejscach.

Wpływ na skłonność konsumenta do sięgnięcia po określoną markę ma także jej war-
tość przewidywana (na schemacie 2 oznaczona jako drugi etap). Oznacza ona przekonania 
konsumenta co do wartości marki w przyszłości. Badania pokazują, że w sytuacji, gdy 
konsumenci szacują wartość przewidywaną, przynajmniej trzy struktury mózgu mogą mieć 
szczególne znaczenie: prążkowie (stratium), obszar brzusznośrodkowej kory przedczołowej 
(ventral medial prefrontal cortex − vmPFC) i grzbietowo-boczna kora przedczołowa (dorso-
lateral prefrontal cortex – dlPFC) (Plassman, Ramsøy, Milosavljevic 2012). Wpływ na war-
tość doświadczaną ma także etap 4b oznaczony jako „uczenie się”. Strzałkę w kierunku pola 
„wartość przewidywana” należy rozumieć jako uaktualnianie skojarzeń związanych z marką 
(np. przez media, postawę wobec marki w grupie odniesienia). Czynniki te wpływają na 
kształtowanie oczekiwań wobec marki zanim dana osoba sięgnie po produkt nią oznaczo-
ny. Oznacza to, iż nawet gdy konsument nie miał osobistego doświadczenia z daną marką, 
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może posiadać wobec niej oczekiwania. Dalsze etapy (3 i 4a) związane są z doświadczaniem 
wartości przez konsumenta, co z kolei przekłada się na aktualizację skojarzeń z marką (4b).

Marki nieznane – refleksje natury empirycznej

Wiedza o kryteriach wyboru produktu nieznanej marki ma istotny wpływ na identyfika-
cję innowatorów i wczesnych naśladowców oraz sposób pozycjonowania marki na rynku. 
W ostatnich latach szczególny wzrost zainteresowania wśród naukowców i praktyków zy-
skały badania neuromarketingowe, wykorzystujące instrumenty badań obrazowych i fizjo-
logicznych. Podejście to, w oczekiwaniu wielu osób ma zaowocować głębszą i bardziej 
precyzyjną wiedzą na temat procesów decyzyjnych konsumentów.

Na podstawie badań aktywności mózgu stwierdzono, iż silne marki wywołują u kon-
sumentów radość, poczucie nagrody oraz pozytywne skojarzenia. Te z kolei wpływają na 
ocenę marki odpowiednio do pojawiających się emocji. Wobec silnych marek konsumenci 
stosują uproszczoną, opartą na emocjach strategię podejmowania decyzji; w minimalnym 
stopniu angażują się w zgromadzenie i analizę poszczególnych atrybutów produktu danej 
marki. W przypadku marek nieznanych i słabych strategia podejmowania decyzji bazuje 
przede wszystkim na kognitywnej kontroli czyli analizie dostępnych informacji o produk-
cie. Nawet jeśli ogólna ocena produktu jest wysoce pozytywna, to podjęcie decyzji o wybo-
rze i zakupie marki nieznanej, jest w odczuciu konsumentów bardzo trudne.

Interesujące badania przeprowadził zespół pod kierownictwem F.R. Escha (Esch, Möll 
2011, s. 145-166; Esch 2012, s. 75-85). Starano się zidentyfikować reakcje mózgu na marki. 
Badanie składało się z trzech etapów. Na podstawie uzyskanych wyników badań sformu-
łowano wniosek, iż ładunek emocjonalny marek ma bardzo silny wpływ na zachowania 
konsumentów. Marki o pozytywnym ładunku emocjonalnym, w porównaniu z markami 
o neutralnym ładunku emocjonalnym, cechuje wyższy poziom znajomości marki, bardziej 
pozytywna postawa wobec marki, silniejsze przywiązanie do marki, większe zaufanie do 
marki i jej pożądanie. Nieznane i słabe marki wywołują raczej negatywne emocje. Taki 
wniosek sformułowali badacze, obserwując zmiany aktywności w obszarach mózgu (wcze-
śniej zakładano, iż mają one charakter neutralny). Był to najbardziej zaskakujący wynik prac 
badawczych, w ramach których porównywano wyniki uzyskane za pomocą metod klasycz-
nych (ankietowych) i metod neuromarketingowych.

Solnais i in. (2013) zidentyfikowali kluczowe mechanizmy mózgu, interesujące dla 
badań konsumenckich, które mogą być badane narzędziami neuromarketingowymi: po-
dejmowanie decyzji, analiza nagród, motywacja, analiza emocji, uwaga i pamięć. Autorzy 
ci przeanalizowali literaturę dotyczącą wybranych regionów mózgu, które mają związek 
z badaniami konsumenckimi ze względu na ich znaczenie dla funkcji poznawczych i emo-
cjonalnych. W odniesieniu do nieznanych marek znaczenie badań neuromarketingowych 
istotne jest przede wszystkim w obrębie badań nad postrzeganiem opakowań produktów 
i logotypów marek, a więc badań z wykorzystaniem danych wizualnych. 
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Schaefer i in. (2006) wskazują, że zmiany w aktywności w obrębie zakrętu czołowego 
środkowego są skorelowane ze znanymi-nieznanymi markami. Nieznane logotypy marek 
w porównaniu z silnymi markami wywołują zmiany aktywności w zakręcie czołowym dol-
nym, w hipokampie i zakręcie językowatym. Marki silne w porównaniu ze słabymi wywo-
łują zmiany aktywności w grzbietowo-bocznej korze przedczołowej.

Reimann i in. (2010) ustalili, że atrakcyjne opakowania znacząco przyspieszają czas 
reakcji konsumentów w sytuacji wyboru. Produkty w atrakcyjnych opakowaniach, mimo 
wyższych cen, były częściej wybierane niż produkty dobrze znanych marek w ustandary-
zowanych opakowaniach. Wpłynęły ponadto na aktywację w obszarze jądra półleżącego 
i brzusznośrodkowej kory przedczołowej. Znaczenie opakowań stwierdzili także inni au-
torzy wykorzystujący badania neuromarketingowe. Atrakcyjne opakowania były związane 
z aktywnością obszarów mózgu odpowiedzialnych za przetwarzanie bodźców wzrokowych 
i uwagę (płat potyliczny i przedklinek). Nieatrakcyjne opakowania nie wywoływały takiej 
aktywacji (Stoll, Baecke, Kenning 2008).

Podsumowując przeprowadzone rozważania można stwierdzić, iż efekty neuroeksplora-
cyjnych wysiłków badaczy istotnie uzupełniają i dopełniają materiały empiryczne zebrane 
metodami tradycyjnymi. Obecne technologie dostarczają narzędzi wspomagających odkry-
wanie mechanizmów i procesów związanych z postawami konsumentów wobec marek nie-
znanych. Wśród wielu badaczy istnieje przekonanie o ogromnym potencjale neuronauk jako 
źródła zgłębiania wiedzy o zachowaniach konsumentów. Jednocześnie zalecana jest daleko 
idąca ostrożność i dystans podczas prowadzonych analiz i formułowania wniosków. 

W odniesieniu do strategii rozwoju marek nieznanych, zalecana jest koncentracja na od-
krywaniu możliwości, kryjących się w obszarze emocjonalnych uwarunkowań, wpływa-
jących na zachowania i decyzje konsumenckie. Promuje się multidyscyplinarne podejście 
i współpracę, co stanowi nie lada wyzwanie dla każdego, kto zajmuje się – w sposób profe-
sjonalny – badaniami marketingowymi.
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Can Neuro-Explorations Help Unknown Brands? Theoretical  
and Methodological Implications

Summary

The article is of the conceptual nature. It focuses on unknown brands and meth-
odological aspects of carrying research on them. The authors reason the need of 
taking into account the issue of brands awareness/non-awareness in research and 
indicate how the efforts being made in this regard may fill up gaps in the hith-
erto knowledge. Knowledge of potential possibilities of appearance in consumers’ 
awareness of unknown brands is dispersed and fragmentary. In the second part of 
the article, the authors point out to the directions of carried out research on un-
known brands, with a particular emphasis put on neuromarketing research.

Key words: unknown brands, neuromarketing, consumers’ behaviours.

JEL codes: M31

Могут ли нейроисследования помочь неизвестным маркам? 
Теоретические и методические импликации

Резюме

Статья имеет концептуальный характер. В ней сосредоточили внимание на 
неизвестных марках и методических аспектах проведения изучения их. Авто-
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ры обосновывают потребность в учете вопроса знания-незнания марок в ис-
следованиях и указывают, как предпринимаемые в этой области усилия могут 
восполнить брешь в знаниях. Знания насчет потенциальных возможностей 
попасть в сознание потребителей неизвестных марок распылены и фрагмен-
тарны. Во второй части статьи авторы указывают направления проводимых 
исследований по неизвестным маркам, особо подчеркивая нейромаркетинго-
вые исследования.

Ключевые слова: неизвестные марки, нейромаркетинг, поведение потреби-
телей.
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