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People don’t think what they 
feel, don’t say what they think 
and don’t do what they say 

- David Ogilvy 
“ ”



Wat is er aan de hand met deze man?



Welk stukje lost deze puzzel op?



Welk stukje lost deze puzzel op?





“System 1 runs the show, that’s 
the one you want to move.” 
(Kahneman, 2013)
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Systeem 1: emotioneel Systeem 2: rationeel



Onbewust spaart energie

2 kg hersenen gebruikt 20% van je energie



Boodschappen doen zonder lijstje? 
Als je honger hebt?



Wat is de betere wijn?

12,99 euro 24,99 euro



• 95% van je gedrag is onbewust
• emoties en associaties zitten aan het stuur
• succesvolle marketing raakt de klant in het hart
• succes is voorspelbaar door juiste onderzoek
• beslissing is er eerder dan de argumenten
• je onbewuste kan het fout hebben
• onbewust is relatief – beslissing moet voelen als beste

vraag is dan: hoe ga je dit meten, om het juiste gedrag te 
voorspellen?

Dus…….



onderzoek op 3 niveaus

1. kijken in het brein (fMRI en EEG)
2. kijk in en op het lichaam
3. meten van gedrag en voorkeuren



Bloakes impliciet research platform
implicit association test (iat)

binary choice task (bct)

conceptual priming task (cpt )



implicit association test



binary choice task



conceptual priming task



conceptual priming task
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Voorbeeld
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Events
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Voorbeeld



Resultaat Events

workshop

nieuwe middelen social media marketing



Bloakes & 
BookSpot



Hoe Bloakes BookSpot heeft 
geholpen bij 

het uitwerken van 
abonnementproposities voor de 

boekenmarkt.















fontaine uitgev ers

Goede doelen Loterijen Mediabedrijven

> 1.200 werknemers
1.8 miljard euro omzet



20142018
BookSpot, de online boekwinkel wordt gelanceerd.
Een nieuwe naam passend bij een vernieuwd bedrijf 
en een nieuwe winkelervaring.
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Staan nieuwe klanten open voor een 
abonnementspropositie?

Welke elementen zijn hierin belangrijk?

Welke samenstelling is het meest kansrijk?

Hoe ‘past’ dit binnen de Wet op de Vaste Boekenprijs? 
(WVB)



Binairy choice test

L R



Binairy choice test

149 148



Binairy choice test



Binairy choice test

Uitleg van de 
gebruikte 
begrippen



Totaal 28 
geteste 

proposities



Binairy choice test



En 20 verschillende elementen





Binairy choice test

35%50%






