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1957



90% kennis in laatste 10 jaar

nieuwe kennis, nieuwe kansen





standaardwerken

persuasion neuromarketing



definities

“Any marketing or market research activity that uses the 
methods and techniques of brain science or is informed 

by the findings or insights of brain science” 

"The empirical study how online environments influence 
our attitudes and behaviors. It is a psychological toolkit 

that will help you design more persuasive websites, 
marketing and user experiences 



gemeenschappelijke basis

Welke invloed heeft 
onze ratio?

Hoe kunnen we brein 
kennis omzetten in 

modellen?

Hoe maken we gebruik van 
big data om gedrag beter te 

voorspellen?

Hoe gaan we om met 
economische beslissingen?

Wat vinden klanten mooi 
/ aantrekkelijk?

Computational 
Neuroscience

Cognitive 
Neuroscience

Neuromarketing 
Persuasion

Neuro-aesthetics

Behavioral  
Economics

Neuro-economics

Neuro-Sales 
Predictions

Welke invloed heeft de 
sociale omgeving ?

Source: Decoding the Irrational customer / Darren Bridger



gemeenschappelijk doel



onze omgeving stuurt ons gedrag



de online omgeving

goed controleerbaar 
makkelijk aan te passen 

alles is meetbaar 
vaak taakgericht 

beperkte afleiding



maar je wilt niet alleen beïnvloeden…



van wetenschap

toolboxneuro-researchtheorie

naar marketingsucces



theorie

wie gebruikt wat?

research

toolbox

persuasion neuromarketing

✔

✔

✔

✔

✔

✔



klantbehoeften & motivaties

marketing is meer dan beïnvloeding

productontwikkeling

communicatie, advertising & branding

distributie marketing & sales

klant tevredenheid & feedback



klantbehoeften

persuasion versus neuromarketing

producten

communicatie

mkt & sales

klantfeedback

persuasion neuromarketing

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



moeder Neuro

baby Persuasion



wetenschappelijke basis



misvattingen….



evolutie

survival & reproduction



systeem 1 en systeem 2













systeem 2 is nogal slordig



Dan Ariely  - Behavioral Economist

makkelijk is positief



cognitive biases



emoties: de dirigent van ons gedrag

onze emoties leiden tot actie,  onze ratio leidt tot conclusies



Fully Conscious - "Feelings"

Completely Unconscious - "Emotions"

Source: Thomas Zoega Ramsoy - Introduction into Consumer Neuroscience

emoties en gevoel



geheugen werkt niet als een harddisk



geen connectie met onbewuste



al met al: de aarde is niet meer plat!



hoe ga je starten?



geen inhoudelijke kennis

geen budget

geen verantwoordelijke

geen processen geen expertise

belemmeringen

geen gedeelde visie



literatuur

wetenschappelijk onderzoek


best practices

hypothesen

gedragsinterventies


neurotechnieken

neuroresearch

Desk research

Beïnvloedingsplan

Conceptontwikkeling

Productie & realisatie

conceptuitingen

concepttesting


wireframes

visualisering


campagneflow

bouw & realisatie

van alle concepten


teksten

design


visualisaties 

reviews


oplevering

live-zetten

data analyse, campagne support, rapportages & evaluaties
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