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Ppowstała na bazie prowadzo-
nych od 20 lat prac badawczych 
prof. Rafała Ohme. Firma 
specjalizuje się w badaniu emo-

cji, do czego wykorzystuje dwie autor-
skie metody: Biocode i Bionavi. Branża 
handlowa może je wykorzystać m.in. przy 
projektowaniu nowych witryn sklepo-
wych, brandingu czy budowaniu polityki 
cenowej.

Testowanie emocji konsumentów
Bionavi to nowoczesna metoda ba-

dawcza oparta na pomiarze sygnałów 
generowanych przez ludzki organizm: 
aktywności fal mózgowych (EEG), reakcji 
skórno-galwanicznej (GSR) czy uwagi 
wzrokowej (ET). Dzięki synchronizacji 
tych miar możliwe jest testowanie emo-
cjonalnych reakcji konsumentów.

– Dzięki pomiarowi fal mózgowych 
EEG możemy zbadać emocjonalne zaan-
gażowanie odbiorców w reakcji na dany 
komunikat, produkt bądź markę. Może-
my stwierdzić, czy prezentowany mate-
riał wzbudza pozytywne czy negatywne 
reakcje i czy w konsekwencji konsumenci 

bami bądź sytuacjami. Wskaźnik GSR 
odzwierciedla z kolei poziom pobudzenia 
wywołany przez ofertę produktową lub 
obietnicę marki. Przewiduje, czy komu-
nikat aktywizuje konsumenta i ostatecz-
nie zachęci go do działania. Wskaźnik 
Attention (ET) odzwierciedla poziom 
uwagi wzrokowej konsumentów oraz 
przewiduje, jak bardzo skupiają się oni 
na kluczowych elementach przekazu lub 
reklamy. Co więcej, określa, które słowa, 
obiekty bądź elementy wywołują znaczące 

Dzięki nowoczesnym metodom badawczym  firmy Neurohm  sieci handlowe mogą 
skuteczniej trafiać w gusta konsumentów i prowadzić efektywniejszą politykę cenową
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Dzięki pomiarowi fal mózgowych EEG możemy zbadać 
emocjonalne zaangażowanie odbiorców w reakcji na dany 
komunikat, produkt bądź markę

Sieci handlowe sięgają
po neuromarketing
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reakcje emocjonalne – wyjaśnia Natalia 

Neurohm.

Klienci decydują o designie 
W ten sposób można testować różnego 
rodzaju materiały już na bardzo wczes-
nym etapie ich tworzenia. Przykład? 
W jednym z badań sprawdzone zostały 
reakcje emocjonalne na kilkanaście wersji 
witryn sklepowych już na etapie kompu-
terowych wizualizacji. W bardzo szybki 
sposób zdiagnozowano trzy z nich, które 
generowały najbardziej korzystne reakcje 
emocjonalne, wywoływały pozytywne 
emocje i zachęcały do wejścia. Co więcej, 
za pomocą analizy uwagi wzrokowej 
można było również precyzyjnie wskazać, 
które dokładnie elementy witryn najbar-
dziej przyczyniły się do ich wygranej.

– Dzięki tej wiedzy nasz klient mógł 
później przenieść te kluczowe oznacze-
nia na witrynach do wnętrza sklepu, 
oznaczając nimi punkty newralgiczne 
dla sprzedaży. Rekomendacje te umożli-
wiły stworzenie spójnej całości zarówno 
na zewnątrz sklepu, jak i po przekrocze-
niu wejścia, w jego wnętrzu – tłumaczy 
Natalia Suska.

Budowanie polityki rabatowej 
Bardzo istotną kwestią z punktu widzenia 
sklepów i sieci handlowych jest poziom 
rabatowania. I tu, przyglądając się emo-
cjom naszych konsumentów, możemy 
być bardzo zaskoczeni. Badanie gazetek 
drogeryjnych wykazało, że na poziomie 
emocjonalnym lepiej działają na kon-
sumentów te niższe rabaty, na pozio-
mie 20‒30 proc., niż te po 50 i więcej 
procent. – Być może wynika to z więk-
szej wiarygodności niższych rabatów. 
Ważną kwestią w przypadku tworzenia 
materiałów komunikacyjnych – gazetek, 
ulotek bądź billboardów – jest również 
odpowiedni dobór modeli. Okazuje się, 
że ludzki mózg z łatwością wyłapuje 
sztuczność, a nadmiernie wyretuszowa-
ne modelki nie zachęcają konsumentek 
do zwiększonych zakupów. To te natu-
ralnie wyglądające twarze powodują, 
że konsumentki łatwiej się z nimi iden-

bardziej wiarygodny i zachęca do dalsze-
go zapoznania się z ofertą – opowiada 
Natalia Suska. Nieodpowiednio dobrany 

przekaz może mimowolnie wywołać 
ukryte skojarzenia, które są niekorzystne 
dla reklamowanej marki, zaś przynoszą 

to przykład jednej z wiodących na rynku 
marek FMCG, która dążyła do rozsze-
rzenia linii antyperspirantów. Okazało się 
jednak, że w opinii konsumentek produkt 
powoduje wysuszenie skóry, w związku 

gacenie kosmetyku o składnik nawilża-
jący i ogłoszenie tego faktu w mediach. 
Agencja stworzyła reklamę eksponującą 
różnicę pomiędzy dwiema, pozornie 
wykluczającymi się właściwościami – 
zdolnością do zachowania skóry w stanie 
jednoczesnego nawilżenia i suchości. 
Osiągnięte wyniki sprzedaży nie spełniły 
jednak nadziei pokładanych w nowej 
komunikacji produktu.

Zdumiewająca zagadka
Producent anyperspirantupostanowił 

razem z Neurohm bliżej przyjrzeć się 
problemowi, poddając reklamę badaniom 
reakcji emocjonalnych, w których udział 
wzięły jedynie lojalne użytkowniczki 
produktu tej marki. Grupę kontrolną 
poproszono o ocenę antyperspirantu 
interesującej nas marki oraz produktu 
konkurencji, bez uprzedniego obejrze-
nia reklamy klienta Neurohm. Grupa 
testowa zaś otrzymała to samo zadanie, 
jednak najpierw zapoznała się ze spotem, 
który – przypomnijmy – miał komuni-
kować, że reklamowany antyperspirant 
jednocześnie nawilża skórę i pozostawia 
ją suchą. Okazało się, że po obejrzeniu 
reklamy konsumentki lepiej oceniały… 
produkt konkurencji. Co więcej, potwier-
dziły to również wyniki behawioralnego 
testu półki. Uczestniczki badania miały 
do dyspozycji jedną z opcji: przyjęcie 
zwrotu pieniędzy, wybór swojego ulubio-
nego produktu lub produktu konkuren-

cji. 52 proc. kobiet z grupy kontrolnej 
(która nie oglądała feralnej reklamy) 
zdecydowało się na reklamowany anty-
perspirant, 28 proc. skorzystało z okazji 
wypróbowania produktu konkurencji, 
zaś pozostałe 20 proc. wzięło gotówkę. 
W grupie testowej (gdzie konsumentki 
obejrzały reklamę swojego ulubione-
go antyperspirantu) proporcje te były 
odwrotne! Liczba przypadków, w których 
respondentki wybrały dotychczasowo 
użytkowany produkt, spadła o 9,1 p.p., 
natomiast o 24,4 p.p. wzrosła skłonność 
do decydowania się na artykuły z asorty-
mentu konkurencji. Reklama zatem nie 
działała na korzyść marki, lecz na rzecz jej 
najbliższego konkurenta! Porównanie ak-
tywności fal mózgowych pomogło rozwi-
kłać tę zdumiewającą zagadkę. Odkryto, 
że grupa kobiet, u których następowała 
aktywacja mózgu w trakcie pokazywania 
opakowania towaru, zdecydowała się 
na niego również w trakcie testu półko-
wego. Tymczasem grupa skoncentrowana 
na komunikacie podkreślającym koniecz-
ność nawilżania skóry wybrała artykuł 
konkurencji, której strategia komunikacji 
przez lata była konsekwentnie budowana 
wokół tego atrybutu. Przykład ten jedno-
znacznie wskazuje, jak niebezpieczne jest 

marki konkurencyjnej w komunikacji. 
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“ Na poziomie
emocjonalnym lepiej działają 

niższe rabaty
niż te 50-procentowe

Neurohm
Firma badawcza Neurohm powstała 
na bazie prac badawczych prowadzo-
nych przez prof. Rafała Ohme od 1997 
roku. Neurohm jest ekspertem 
badania emocji, do czego wykorzy-
stuje dwie autorskie metody: Biocode 
i Bionavi. Obecnie firma pracuje  
na 6 kontynentach, w 43 krajach. 


