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NEUROMARKETING – „ĝCIEĩKA DOSTĉPU”
DO ZACHOWAē KONSUMENTA?
Jarosáaw ĝwistak
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
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Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
„Reklama, reklama – pranie mózgu juĪ od rana”
fragm. piosenki „Reklama” K.A.S.A.
Streszczenie. Neuromarketing okreĞlany jest jako badanie mózgu pod kątem preferencji
konkretnych marek. Praca zawiera przegląd deﬁnicji i stanowisk dotyczących neuromarketingu i jego przydatnoĞci. Celem artykuáu jest przedstawienie opinii Ğrodowiska związanego z neuromarketingiem na temat jego istoty i moĪliwoĞci wykorzystania w praktyce.
Zwrócono szczególną uwagĊ na metody diagnostyczne wykorzystywane w badaniach neuromarketingowych, analizując je równieĪ jako potencjalne Ĩródáo kontrowersji, które budzi
opisywane zagadnienie. W podsumowaniu podkreĞlono potrzebĊ prowadzenia badaĔ neuromarketingowych, zwracając jednak uwagĊ na ich wysokie koszty i maáe doĞwiadczenie
metodologiczne w tym zakresie.
Sáowa kluczowe: neuromarketing, funkcjonalny rezonans magnetyczny, koszty badaĔ

WSTĉP
Neuromarketing okreĞlany jest jako badanie mózgu pod kątem preferencji konkretnych marek. NaleĪy jednak zwróciü uwagĊ, Īe neuromarketing ma na celu okreĞlenie,
która z form oddziaáywania marketingowego przynosi zamierzone efekty, nie zaĞ jak
w przypadku tradycyjnego marketingu przyciąganie uwagi klienta.
Pierwszy oĞrodek neuromarketingu na Ğwiecie powstaá w 1998 r. na Uniwersytecie
Harvarda. Za jego twórcĊ uwaĪa siĊ prof. Gerry’ego Zaltmana. W Polsce jak dotychczas
byáa jedna ﬁrma zajmująca siĊ komercyjnie badaniami neuromarketingowymi (Laboratory
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& Co utworzona w 2003 r.). Jej zaáoĪycielem byá Rafaá Krzysztof Ohme1. Jest on prekursorem neuromarketingu w Polsce i Europie, twórcą innowacyjnych metod badaĔ konsumenckich, których podstawą jest psychologia eksperymentalna i spoáeczna. W swoich
wypowiedziach podkreĞla, iĪ istotą neuromarketingu jest fakt, iĪ reakcje ﬁzjologiczne
mózgu nie zawsze idą w parze ze Ğwiadomymi odczuciami (znaczenie podĞwiadomoĞci).
W Polsce neuromarketingiem zajmują siĊ takĪe Piotr JaĞkowski, Dariusz DoliĔski,
Marek Kasperski (Think Lab), Kacper Osiecki, Paweá Soluch (prezes najmáodszej na
polskim rynku ﬁrmy zajmującej siĊ badaniami neuromarketingowymi Neuro Device).

CEL I METODA
Artykuá ten ma charakter przeglądowy, prezentujący krajowy dorobek w dziedzinie
neuromarketingu. Celem artykuáu jest przedstawienie opinii Ğrodowiska związanego z neuromarketingiem na temat jego istoty i moĪliwoĞci wykorzystania w praktyce. Zwrócono
szczególną uwagĊ na metody diagnostyczne wykorzystywane w badaniach neuromarketingowych, analizując je równieĪ jako potencjalne Ĩródáo kontrowersji, które budzi opisywane zagadnienie. PodjĊto takĪe próbĊ wskazania wad i zalet wykorzystywanych metod
badawczych zarówno dla poddawanych badaniu respondentów, jak i samych badaczy.
Przy pisaniu artykuáu wykorzystano gáównie metodĊ badawczą jaką jest analityczne
studium dostĊpnej literatury, przegląd oraz analizĊ danych pochodzących ze Ĩródeá wtórnych. Przy porównywaniu przydatnoĞci poszczególnych narzĊdzi badawczych odwoáano siĊ takĪe do wiedzy i doĞwiadczenia klinicznego specjalisty neurologa pracującego
w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, bĊdącego wspóáautorem niniejszego opracowania.
Podstawowym Ĩródáem informacji byáy dostĊpne artykuáy branĪowe i literatura krajowa. Ze wzglĊdu na nieliczne publikacje ksiąĪkowe wydane w Polsce korzystano z zasobów Internetu, gáównie ze stron branĪowych, takich jak: www. LABoratory.pl (Rafaá
K. Ohme), www.nf.pl (nowoczesna ﬁrma pl.), www.Media i Marketing, www.magazynceneo.pl, www.marketing-news.pl.
Ceny poszczególnych badaĔ przedstawione w artykule pochodzą z cenników udostĊpnionych przez komercyjne placówki medyczne w Warszawie.

PRZEGLĄD OPINII DOTYCZĄCYCH NEUROMARKETINGU
W literaturze przedmiotu spotyka siĊ wiele objaĞnieĔ pojĊcia neuromarketing2. Wydaje siĊ jednak, Īe mimo faktu, iĪ temat ten jest w Polsce rozpopularyzowany od zaledwie
4–5 lat, juĪ wkradá siĊ w sferĊ teoretyczną pewien chaos pojĊciowy. Niektórzy autorzy
1

W 2009 r. zorganizowaá on spotkanie Ğwiatowych ﬁrm badawczych, domów mediowych, agencji
reklamowych i reklamodawców zajmujących siĊ neuromarketingiem. Konferencja Neuroconnections odbywaáa siĊ w Krakowie.
2
Niektóre deﬁnicje neuromarketingu mają bardzo wąski zakres, inne opisują to zagadnienie w sposób szeroki, pozwalający poznaü jego istotĊ.
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deﬁniują neuromarketing jako metodĊ badawczą, inni zaĞ traktują to zagadnienie bardziej
kompleksowo, wyróĪniając nie tylko metody badaĔ, które wykorzystuje neuromarketing,
ale takĪe opisując jego ideĊ i cel okreĞlonych dziaáaĔ.
Neuromarketingiem, okreĞla siĊ badanie mózgu pod kątem preferencji konkretnych
towarów i marek [Witak 2007]. Popularny portal internetowy o charakterze encyklopedycznym pod hasáem neuromarketing umieĞciá zaĞ doĞü szczegóáowe objaĞnienie analizowanego zagadnienia. Obok zwrócenia uwagi na wykorzystywane w neuromarketingu
narzĊdzia stosowane w naukowych badaniach psychoﬁzjologicznych, opisano takĪe pole
wykorzystania wyników przeprowadzanych badaĔ. Wskazano tam, Īe neuromarketing
zawiera siĊ w trzech obszarach:
1) rozwija klasyczne badania marketingowe,
2) wspiera tworzenie przekazu komunikacyjnego zgodnie z wiedzą neuronaukową,
3) wykorzystuje techniki neuro do wspierania sprzedaĪy.
Ohme R.K. w jednym ze swoich artykuáów [Ohme 2009] wskazuje takĪe na szersze
znaczenie tego pojĊcia, podkreĞlając jego interdyscyplinarnoĞü: „w nowoczesnych badaniach konsumenckich waĪne są nie tylko socjologia, psychologia, ale takĪe neurobiologia, ﬁzyka i matematyka. MyĞlĊ tu o wykorzystaniu innowacyjnych neurotechnologii
i podejĞciu powszechnie nazwanym neuromarketingiem”.
PoprawnoĞü deﬁniowania pojĊcia neuromarketing podaje w wątpliwoĞü jeden ze specjalistów zajmujących siĊ „podglądaniem” pracy organizmu czáowieka z róĪnych perspektyw. Soluch P. (Neuro Device Group Sp. z o.o.) pisze: „postanowiáem nie uĪywaü
pojĊcia »neuromarketing«, mimo Īe chwyta ono za serca (…) Poza tym, czy marketing
jest badaniem? Nie, wiĊc nie moĪna opisywanej przeze mnie diagnostyki nazwaü neuromarketingiem, tak jak nie mówi siĊ o neurousability, mimo, Īe do tego badania uĪywa siĊ
podobnych urządzeĔ.” [Soluch 2009].
Krytyka neuromarketingu zawarta jest w artykule Broszko [2009], który na podstawie
analizy badaĔ widzów MTV przeprowadzonych przez ﬁrmĊ Ohme twierdzi, Īe neuromarketing nie wnosi niczego nowego do istotnej wiedzy o Ğwiecie, ani istotnej wiedzy o marketingu. Sugeruje równieĪ, Īe dziĊki takim badaniom nie mamy nawet przyczynku do tworzenia jakichkolwiek uogólnieĔ, nie moĪna z tego ukuü choüby póá prognozy na przyszáoĞü.
Podsumowując moĪna zauwaĪyü, Īe wspólną cechą wiĊkszoĞci funkcjonujących
obecnie deﬁnicji neuromarketingu jest podkreĞlenie, Īe opiera siĊ on badaniu pracy mózgu i Ğledzeniu naszych nieuĞwiadomionych reakcji. Coraz czĊĞciej wykorzystywany jest
przy tworzeniu kampanii reklamowych [Neuromarketing w sklepach 2009], gdyĪ wpáywając na wysoką efektywnoĞü tworzonych przekazów reklamowych, oddziaáuje poĞrednio na zwiĊkszenie sprzedaĪy i ekonomiczne uzasadnienie poniesionych na nią kosztów.

OPINIE O NEUROMARKETINGU I JEGO WYKORZYSTYWANIU
„Nie twierdzĊ, Īe badania neuromarketingowe to lek na wszystko, ale uwaĪam, Īe to
doskonaáe narzĊdzie do badaĔ nieuĞwiadomionych procesów w gáowie konsumenta, duĪo
precyzyjniejsze niĪ dotychczasowe metody” [Makarenko 2009, Lindstrom 2009].
Potwierdzenie tej Ğmiaáej opinii, wyraĪonej przez specjalistĊ z branĪy marketingowej, odnaleĨü moĪemy takĪe w innych publikacjach [Ohme 2008]. O skutecznoĞci badaĔ
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neuromarketingowych stosowanych przy ocenie przez konsumentów przekazów reklamowych najlepiej Ğwiadczyü moĪe przytoczony poniĪej przykáad badania skutecznoĞci
reklamy kremu jednej z ﬁrm kosmetycznych.
W czasie gdy konsumenci oglądają reklamĊ, badacze sprawdzają, jaka chwila, jakie
sáowo czy dĨwiĊk przyczyniáy siĊ do tego, Īe reklama jest dobra. W kaĪdej sekundzie
reklamy analizuje siĊ, jak ksztaátują siĊ emocje, zaangaĪowanie oraz jak energetyzuje
siĊ organizm. Poznaje siĊ nieuĞwiadomione reakcje na róĪne elementy reklamy. Na podstawie takich badaĔ ustala siĊ, jak pokazaü logo i opakowanie, jak reklama powinna siĊ
zaczynaü, a jak koĔczyü. Są to bezcenne informacje dla reklamodawców (wysokie koszty
reklam, np. cena spotu reklamowego(do 5 sekund) umieszczonego w czasie wysokiej
oglądalnoĞci w PR I TVP wynosi 11 900 PLN), jak i agencji reklamowych.
Procedura badawcza nie koĔczy siĊ na oglądaniu reklamy. JeĞli spot reklamowy
przejdzie pozytywnie testy neuromarketingowe przeprowadzany jest tzw. test póáki. Respondenci, którzy oglądali reklamĊ dokonują zakupów w specjalnie zaimprowizowanym
sklepie, w którym znajduje siĊ nasz produkt i np. dwa inne, konkurencyjne. Zakupiony
towar zabierają ze sobą do domu. W tym czasie druga grupa konsumentów, tzw. grupa
kontrolna, nieoglądająca reklamy, dokonuje zakupów w identycznie zaimprowizowanym
sklepie. ReklamĊ uznaje siĊ za dobrą, jeĪeli z póáki „znika” wiĊcej naszego towaru, i to
w grupie konsumentów, która oglądaáa reklamĊ. Test póáki jest najprostszym i najbardziej
konkretnym wskaĨnikiem, czy reklama przekáada siĊ na zakup, czy nie. Odzwierciedla
realne zachowanie konsumenta, a nie deklaracje, co zamierza on zrobiü w przyszáoĞci.
CzĊsto róĪne wersje danej reklamy róĪnią siĊ pojedynczą sceną, drobnymi gestami lub
subtelnymi dĨwiĊkami, a to juĪ wystarczy, by zmieniü wyniki w teĞcie póáki o 5, 10,
a nawet 15 pkt. proc. [Ohme 2009].
SpecjaliĞci zajmujący siĊ badaniami neuromarketingowymi, wskazujący przewagĊ metod diagnostycznych przez nich wykorzystywanych nad metodami klasycznymi,
w sposób doĞü klarowny przedstawiają wady metod badawczych, takich jak metoda ankietowa, focus group itp. Wskazują na fakt, iĪ to, co respondenci deklarują podczas badania, czĊsto nie jest przez nich realizowane lub teĪ wystĊpuje chĊü wypowiedzenia siĊ na
jakiĞ temat, choü niekoniecznie jest on dobrze znany badanemu, „bo wypada siĊ znaü na
danym problemie”. Od takich wad wolne są badania przeprowadzone na respondentach
metodami wykorzystywanymi w diagnostyce medycznej, takmi jak np. funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI).
Porównując ze sobą metody tzw. tradycyjne wykorzystywane w badaniach marketingowych z metodami stosowanymi w neuromarketingu naleĪy jednak zwróciü uwagĊ na
fakt, iĪ przewagą tych pierwszych są lata doĞwiadczeĔ i wypracowane metody kontroli
jakoĞci wyników.
W dostĊpnych Ĩródáach literaturowych, przy czym zaznaczyü naleĪy, iĪ bibliograﬁa
w jĊzyku polskim nie zawiera zbyt wielu pozycji ksiąĪkowych opisujących zagadnienia neuromarketingu, znajdują siĊ róĪne opinie dotyczące opisywanego zagadnienia.
Zarówno bardzo pozytywne, jak i takie, które traktują neuromarketing jako „neuromarketingowe brednie” [Broszko 2009]. WyraĨnie zarysowuje siĊ istnienie jakby dwóch
szkóá grup badawczych: R.K. Ohme i skupionych wokóá niego naukowców i praktyków oraz przeciwników ich poglądów, do których zaliczyü moĪna m.in. cytowanego
tu K. Broszko.
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Neuromarketing wciąĪ budzi wiele kontrowersji, choü nie wszystkie z nich wydają siĊ byü uzasadnione. CzĊĞü sporów dotyczy opisanych w niniejszym artykule metod
diagnostycznych, które stosuje siĊ w badaniach neuromarketingowych. Ich przeciwnicy
podkreĞlają, Īe „podglądanie” myĞli klienta jest nieetyczne. Twierdzą takĪe, Īe stosowanie technik badania mózgu w celach marketingowych jest ingerencją w intymne sfery
czáowieka.
W róĪnych krajach Ğwiata powstają organizacje, które mają na celu powstrzymanie
rozwoju tego rodzaju badaĔ. ObroĔcy praw czáowieka wyraĪają obawy, Īe badania mózgu nie tylko ograniczą prywatnoĞü, ale sprawią teĪ, Īe uzyskana dziĊki nim wiedza zostanie wykorzystana w celu wymuszania zakupu i manipulacji klientem [Witak 2007].
Obawy te wydają siĊ byü jednak przesadzone, szczególnie w Ğwietle wypowiedzi specjalistów nie tylko z branĪy marketingowej, ale takĪe psychologów i neurologów.
Jedną z opinii zawarto w wywiadzie udzielonym przez M. Lindstroma3 V. Makarenko:
í V. Makarenko – Mamy w mózgu guzik z napisem „kup!” czy nie?
í M. Lindstrom – Nie. Nie sądzĊ, Īeby kiedykolwiek go odnaleziono.
í V.M. – Ale są tam sznurki, za które moĪna pociągaü, Īeby zachĊciü do zakupu?
í M.L. – Tak, to sztuczki znane od lat. JeĞli chcesz sprzedaü dom, to w czasie prezentacji puszczasz muzykĊ klasyczną, wczeĞniej parzysz kawĊ, pieczesz ciasto, na stole
stawiasz ĞwieĪe kwiaty. Czy to guzik z napisem „kup!”? Nie to wáaĞnie pociąganie za
sznurki.
WypowiedĨ ta potwierdza tezĊ, iĪ wiele decyzji zakupowych podejmujemy nieracjonalnie, nieĞwiadomie, pod wpáywem emocji. Okazuje siĊ, Īe to sprzedawca w „podstĊpny” sposób wpáywa na klienta, aby wywoáaü poĪądaną przez niego reakcjĊ zakupu.
W tym miejscu dotykamy kolejnego problemu związanego z neuromarketingiem, czyli
reklamy podprogowej i reklamy peryferyjnej4. WciąĪ zdarza siĊ, Īe te pojĊcia uĪywane są
jako toĪsame, choü jest to niepoprawne. UwaĪa siĊ, Īe w przyszáoĞci 95% walki o klienta bĊdzie rozgrywaáo siĊ poza jego ĞwiadomoĞcią [Lindstrom 2009, Falkowski, Tyszka
2009, Falkowski 2008].
Do polemiki, zdaniem niektórych Ğrodowisk, w kontekĞcie neuromarketingu bardziej
predestynowany wydaje siĊ byü problem nie samego „podglądania mózgu” w procesie
badawczym (na uczestniczenie bowiem w takich badaniach respondent musi wyraziü
zgodĊ), lecz problem etycznych zachowaĔ na styku biznes-nauka i wolnoĞci czáowieka.
Wydaje siĊ, Īe ze wzglĊdu na bardzo wysokie koszty badaĔ neuromarketingowych
moĪe dochodziü do nieprawidáowoĞci wynikających z mariaĪu róĪnych ﬁrm, np. farmaceutycznych z oĞrodkami medycznymi wykonującymi badania fMRI. NieprawidáowoĞci

3

Martin Lindstrom – jeden z najbardziej rozchwytywanych doradców marketingowych na Ğwiecie.
Pracowaá dla wiĊkszoĞci korporacji z listy Fortune 500. m.in. dla: Mc Donalds’, Microsoft, Nestle’,
American Express.
4
Reklama podprogowa – (subliminalna) (zwana inaczej sugestią podprogową lub przekazem podprogowym) – teoretycznie polega np. na wáączaniu do ﬁlmu pojedynczych klatek z reklamą lub
wgrywaniu ukrytego przesáania do piosenek. – http://pl.wikipedia.org/ z dnia 12.08.2009 r. (zakazana przez prawo i dobre obyczaje). Reklama peryferyjna opiera siĊ na przekierowaniu uwagi
z jednych elementów na inne. Peryferyczne sygnaáy w reklamie powodują, Īe chcemy kupiü tĊ
a nie inną markĊ, choü nie ma ku temu racjonalnych powodów.
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te mogáyby mieü np. miejsce przy przeprowadzaniu u pacjenta badania z przyczyn medycznych. NieĞwiadomy standardowego przebiegu takiego badania pacjent mógáby byü
przekonany, Īe dodatkowy element badania to czynnoĞü normalna. Stąd podkreĞlanie
w literaturze problemu koniecznoĞci edukacji spoáeczeĔstwa co do istnienia takich metod
badawczych i wyników, jakie dziĊki nim siĊ uzyskuje, oraz o moĪliwoĞciach wykorzystania ich w praktyce.
OdnoĞnie zaĞ problemu wolnoĞci czáowieka, a w zasadzie wolnoĞci jego wyborów,
istnieje pewna obawa, Īe stosowane strategie marketingowe kontrolujące procesy decyzyjne nabywców stworzą uáudĊ samodzielnoĞci wyborów, bĊdąc jednoczeĞnie subtelnym
ich kontrolerem.

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH METOD DIAGNOSTYKI
MEDYCZNEJ STOSOWANYCH W NEUROMARKETINGU
(ICH WADY I ZALETY)
Badanie procesów emocjonalnych u ludzi odbywa siĊ obecnie przez zastosowanie takich metod neurobrazowania, jak: funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI),
pozytonowa tomograﬁa emisyjna (PET), tomograﬁa emisyjna pojedynczego protonu
(SPECT), elektroencefalograﬁa (EEG), potencjaáy wywoáane (ERP) czy magnetoencefalograﬁa (MEG)5. Metody te opierają siĊ na pomiarach przepáywu krwi w mózgu,
metabolizmu (szczególnie związków glukozy) oraz aktywnoĞci elektrycznej mózgu.
Zakáada siĊ, Īe wiĊksza aktywnoĞü danego obszaru mózgowego powoduje wzrost przepáywu krwi, stĊĪenia tlenu, zuĪycia glukozy czy aktywnoĞci elektrycznej6.
í
í
í
í

Do najczĊĞciej wykorzystywanych metod badawczych w neuromarketingu naleĪą:
elektroencefalograﬁa (EEG),
pozytonowa tomograﬁa emisyjna (PET),
funkcjonalny magnetyczny rezonans jądrowy (fMRI),
elektromiograﬁa powierzchniowa (EMG).

Krótką charakterystykĊ wymienionych badaĔ i ich wady i zalety zestawiono w tabeli 1.
Do badaĔ neuromarketingowych sáuĪą takĪe takie urządzenia, jak MRI (rezonans magnetyczny) i CT (tomograﬁa komputerowa).
Wykorzystanie rezonansu magnetycznego wymaga umieszczenia osoby badanej
w silnym polu magnetycznym i podania impulsu elektromagnetycznego o czĊstotliwoĞci
fal radiowych. Skanowanie MRI w podstawowych opcjach nie wymaga podawania jakichkolwiek substancji (maáa inwazyjnoĞü badania). Rezonans magnetyczny ma jednak
najwiĊksze zastosowanie w autonomicznym obrazowaniu struktur mózgu.
Tomograﬁa komputerowa (CT) jest natomiast rodzajem tomograﬁi rentgenowskiej,
metodą diagnostyczną pozwalającą na uzyskanie obrazów tomograﬁcznych (przekrojów)

5
Magnetoencefalograﬁa jest metodą rzadko wykorzystywaną w naszym kraju. Jest niewielu specjalistów w tej dziedzinie na caáym Ğwiecie.
6
Ohme R.K. (red.), 2007. NieuĞwiadomiony afekt. GWP, Sopot.
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okiem. Badaczy najbardziej interesują:
kontroli nad ekspresją emocjonalną
y Badany ma nakáuwane miĊĞnie miy miĊsieĔ jarzmowy wiĊkszy – unoszący do góry
(pobudzenie odpowiednich miĊĞni
miczne.
kąciki ust i pozwalający na uĞmiechanie siĊ,
twarzy jest notowane takĪe wtedy, gdy
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y miĊsieĔ marszczący brwi – Ğciągający brwi ku
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powierzchniowa

Funkcjonalny
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magnetyczny
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Elektroencefalograﬁa

Metoda wykorzystuje fakt komunikowania siĊ
komórek mózgowych i wspóáwystĊpowania áadunku elektrycznego. AktywnoĞü w róĪnych okolicach mózgu táumaczona jest przy uĪyciu map
mózgu. Mierzy aktywnoĞü mózgu związaną m.in.
z procesami emocjonalnymi.
SáuĪy do mierzenia iloĞci przepáywającej przez
okreĞlone okolice mózgu krwi. Kiedy dany obszar
mózgu jest aktywny, potrzebuje wiĊkszych iloĞci
glukozy, transportowanej przez krew. ObecnoĞü
krwi w poszczególnych obszarach mózgu jest badana metodą PET. ĩeby jednak skaner wychwyciá
ruch krwi, do organizmu musi byü podany marker.

Opis metody

Tabela 1. Wady i zalety metod stosowanych w neuromarketingu (neuroobrazowych i pomiarów reakcji skórnej i miĊĞniowej)
Table 1. Advantages and disadvantages of methods in neuromarketing (magnetic resonance imaging, skin and muscle reaction)
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badanego obiektu. Wykorzystuje ona záoĪenie projekcji obiektu wykonanych z róĪnych
kierunków do utworzenia obrazów przekrojowych (2D) i przestrzennych (3D). Urządzenie do TK nazywamy tomografem, a uzyskany obraz tomogramem. Jest to metoda
bezbolesna i bezinwazyjna. Wadą tej metody obrazowania jest brak moĪliwoĞci oceny
strukturalnej w pozycjach strzaákowych, a co za tym idzie niepeáne spojrzenie na mózgowie jako caáoĞü. Jest natomiast metodą prawie doskonaáą do obrazowania ukáadu
naczyniowego mózgowia, stosowaną w przypadku podejrzeĔ malformacji i tĊtniaków.
Obok opisywanych powyĪej metod w neuromarketingu wykorzystuje siĊ takĪe
eyetracking7. PoniĪej przytoczono przykáad zastosowania tej metody w praktyce badawczej.
Projekt badawczy realizowany w aptece sieci Super-Pharm z wykorzystaniem eyetrackera i ankiety po badaniu (metoda klasyczna) pozwoliá na porównanie wyników rzeczywistych zachowaĔ klientów rejestrowanych przez urządzenie z ich deklaracjami.
Biorąc pod uwagĊ zwracanie przez badanych uwagi na materiaáy promocyjne POS,
okazaáo siĊ, Īe bodĨce te są w duĪym stopniu dostrzegane i wpáywają na zakupy, lecz
juĪ po wyjĞciu z miejsca sprzedaĪy „wylatują z pamiĊci”. NaleĪy mieü to na uwadze
przy konstruowaniu schematów badawczych8.
Metody neuroobrazowania wykorzystywane w neuromarketingu pozwalają na badanie lokalizacji obszarów mózgu odpowiedzialnych za okreĞlone procesy psychiczne,
miĊdzy innymi związanych z przetwarzaniem emocji, rozpoznawaniem poszczególnych ekspresji emocjonalnych czy postrzeganiem bodĨców emocjonalnych poza ĞwiadomoĞcią.
NaleĪy jednak pamiĊtaü, Īe nie ma jednej idealnej metody, bo tak naprawdĊ wszystkie te metody są jedynie badaniami dodatkowymi i nie moĪna opieraü siĊ wyáącznie
na wynikach otrzymanych tylko z jednego czy nawet dwóch badaĔ. Jedynie zebranie
wielu wyników i powiązanie ich z resztą danych daje peány obraz, pozwalający na
ogólniejsze wnioskowanie.
Zawsze takĪe powinno siĊ oceniaü strukturĊ oraz funkcjĊ badanego obszaru tkanki nerwowej czy nerwu obwodowego. Dlatego np. obraz MRI gáowy uzupeánia siĊ
o badanie EEG, lub obraz potencjaáów wywoáanych o tomograﬁĊ komputerową lub
badanie rezonansu magnetycznego. Istnieją bardzo róĪne kombinacje badaĔ dodatkowych. CzĊsto nieprawidáowoĞci czy odchylenia od normy w jednym wyniku moĪna
zobiektywizowaü wykonując inne badanie dodatkowe i dopiero wtedy wypowiadaü siĊ
na temat wyników.

7

Eyetracking jest szczególnym rodzajem badania, poniewaĪ moĪna je traktowaü jednoczeĞnie jako
badanie jakoĞciowe i iloĞciowe. Ponadto, z uwagi na pomiarowy i ﬁzjologiczny charakter badania,
bazującego na pomiarze pracy narządu wzroku, uzyskujemy twarde reprezentatywne dane iloĞciowe, a z drugiej strony moĪemy otrzymaü mierzalny materiaá jakoĞciowy bĊdący punktem wyjĞcia
do innego typu badaĔ iloĞciowych, np. ankiet. [http://eyetracking.pl/pl/114/Eyetracking] z dnia
13.08.2009.
8
Przykáad pochodzi z: Momentum Worldwide i Neuro Device Group zakoĔczyáy realizacjĊ projektu badawczego w Super-Pharm. [www.marketing–news.pl] z dnia 30.07.2009 r. (anonim).
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PODSUMOWANIE
Wykorzystanie nowoczesnych metod diagnostyki medycznej (fRMI, PET) w badaniach neuromarketingowych wpáynĊáo na ich znaczny rozwój. Wydaje siĊ jednak, Īe najistotniejszą barierą moĪliwoĞci zastosowania tych metod na szerszą skalĊ jest cena zarówno samych badaĔ (koszt badania PET jednego respondenta to ok. 4500 PLN, podkreĞla
siĊ, iĪ Īeby badanie dawaáo wiarygodne wyniki, to próba powinna wynosiü 50 obiektów),
jak i urządzeĔ do nich sáuĪących.
Podstawowym zastosowaniem powyĪszych badaĔ dodatkowych jest diagnostyka
schorzeĔ oĞrodkowego oraz obwodowego ukáadu nerwowego. Badania neuromarketingowe są dziedziną stosunkowo máodą i wymagającą przeprowadzenia jeszcze wielu prób
na delikatnym i zmiennym materiale, jaki stanowimy my – klienci.
Metody badawcze stosowane w neuromarketingu przez wyeliminowanie z procesu
badawczego czynników takich jak rozbieĪnoĞü deklarowanego zachowania klientów
z realnym zachowaniem, które wpáywają na wyniki badaĔ prowadzonych metodami tradycyjnymi, sprawiają, Īe ich wyniki są bardziej wiarygodne.
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NEUROMARKETING – AN ACCESS PATH TO CUSTOMERS BEHAVIOUR?
Abstract. Neuromarketing is determined as examining the brain with respect to preferences
of speciﬁc brands. The paper includes an overview of deﬁnitions and opinions concerning
neuromarketing and it discusses the possibilities of applying neuromarketing in practice.
A special attention was paid to diagnostic methods used in neuromarketing examinations,
which were also analysed as a potential source of controversies that may be caused by the
discussed subject. In the conclusions, the author highlighted a need to carry out neurmarketing research, being aware of its high costs and still insufﬁcient methodological experience
in this ﬁeld.
Key words: neuromarketing, functional magnetic resonance, cost of research
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