
 

ازاریابی عصبیبدربارۀ  نکات کلیدی  
 

 ها و خریدهای افراد تناقض وجود دارد؟ورود به مغز خریدار، چرا بین حرف

 ر.گیرد خریدی انجام شود یا خیم میمغز در کسری از ثانیه تصمی -۱

 .از محصول است مهمترفروشنده بسیار  -۲
قیمتی مناسب داشته باشد، پس فروخته خواهد موضوع به این سادگی نیست که اگر محصولی خوب باشد و  -۳

 شد.

ترین خواهیم چیزی بخریم مهموقتی می، کنیماز چیزی است که تصورش را می بیشتأثیر دیگران بر خریدهای ما  -۴
 سوال در ذهنمان این است که دیگران در مورد این خرید چه نظری خواهند داشت؟

 د.خرید نکنیاز این سایت رسید که بهتر است عکس به این نتیجه میسایت کالهبردار: فقط از روی یک تشخیص  -۵

 

 بازاریابی عصبی چیست؟

وارد شدن در جزئیات در واقع بازاریابی عصبی درک عملکرد مغز، بدون است و  شناسیتلفیق دو علم بازاریابی و عصب
 ت.پیچیده آن اس

 
 

 هدف بازاریابی عصبی چیست؟

های بازاریابی به دیگران و افزایش احتمال خرید توسط مخاطب است که انتقال بهتر پیامهدف از بازاریابی عصبی 
 شود.باعث کاهش بودجه بازاریابی و تبلیغات می

 

 محور، نورو مارکتینگبازاریابی عصبی = بازاریابی مبتنی بر سیستم عصبی = بازاریابی عصب

 
 .تر تصمیم خرید را بگیردتر و سریعشود تا خریدار راحتعملیاتی است که با توجه به عملکرد مغز انجام می در کل:

 

 ها و فروشندگان:سه شکل رایج بازاریاب

 د.خریداران با خرید آنها تناقض دارهای گفته -۱

 د.داننیداران دلیل خریدشان را نمیخر -۲

است بپرسد دلیل این خرید خاص کافی است به یک سوپرمارکت مراجعه کنید و از کسی که شامپوی خاصی خریده 
 ت؟چیس

 د.خواهندانند دقیقا چه میران نمیخریدا -۳

اگر شما لباس فروشی دارید شاید این مثال برایتان کامال ملموس باشد. اغلب خریداران لباس، هنگام ورود به فروشگاه 
پس اگر لباس فروشی دارید   خواهند، آنها هیچ ذهنیتی از خریدشان ندارند،دانند چه لباسی را میوجه نمی به هیچ

کافی است از مخاطبان هنگام ورود بپرسید چه لباسی مدنظرشان است. به احتمال زیاد خریداران را از دست خواهید 
 داد.

 
 
 
 
 
 



 
 ورود به مغز انسان و برمال شدن راز:

ساخته شده که انواع کوچک و قابل حملی دارد که روی  EEGو  FMRIهای مختلف مثل های اخیر دستگاهدر سال
ای برای ورود به مغز انسان و ها دریچهتواند از مغز انسان عکس بگیرد، این دستگاهشود و میسر انسان نصب می

 .برمال کردن رازهای خرید باز کردند

 

 آید؟می اطالعات مغز چگونه بدست

 تغییرات حالت چهره -۱

 ردیابی چشم -۲

 کندمی گیری های مغزی را اندازههای الکتریکی ایجاد شده توسط فعالیتشدت میدان EEGدستگاه  -۳

 کندهای مغناطیسی تولید شده توسط نفر را اندازه گیری میتغییرات جزئی میدان MEGدستگاه  -۴

 

 مقایسه الگوها:

مختلف در حال پرداخت پول در فروشگاه عکس گرفته شده و الگوی بدست آمده با الگوهای دیگر مثال از مغز افراد 
دارد  تی که بدن در حال تحمل درد است،مقایسه شد سپس مشاهده شده که این الگو شباهت زیادی با عکس مغز وق

 شود.ول فعال میشود که هنگام پرداخت پزنیم همان بخش مغز تحریک میوقتی به دست یک فرد سوزن می

 

 اصلی مغز: هایبخش

 مغز جدید -۱

  مغز میانی -۲
 مغز قدیم -۳

البته های منطقی، یادگیری و کارهای ارادی ما که انجام کارهای تحلیلی و پیچیده را بر عهده دارد، تصمیم گیری -۱
 .تحت تأثیر دو بخش دیگر است

 .کندهای دیگر مغز مخابره میل را به بخشبیشتر با موارد احساسی سروکار دارد و اطالعات حاص -۲
شویم مغز قدیم دستور های اصلی برای حفظ بقاست. مثال وقتی گرسنه یا تشنه میمغز قدیم عهده دار فعالیت -۳

دهد که به این مورد رسیدگی شود. یا اگر در شرایطی قرار بگیریم که باید درد بسیار زیادی را تحمل کنیم این می
 کند.بیهوشی بدن را صادر میبخش دستور 

 

 شود؟های خرید توسط کدام قسمت مغز گرفته میسوال : تصمیم

 .شوداغلب با مغز قدیم انجام می
کند کدام بخش مغز قدیم قسمتی است که تعیین میگوید: د میکنارت در کتاب مغز چگونه کار میه لزلیخانم 

در واقع مانند فیلتری است که . کدام تصمیمات تاييد یا رد شوداطالعات دریافتی به مغز جدید را مخابره کند و 
 کند کدام اطالعات از خودش رد شود و به مغز جدید برسد.مشخص می

 
 

 مغز میانی یا مغز قدیم؟

درصد افکار، احساسات و یادگیری ما به طور  ۹۵گوید پرفسور بازاریابی دانشگاه هاروارد می ر جرالد زالتمنپرفسو
 درصد مغز را هدف قرار داده است. ۵تبلیغات و بازاریابی سنتی  گیرد.شکل می ناخودآگاه

 
 



 
 معیار خرید اتومبیل:

 کنند؟دیگران در مورد این اتومبیل چه فکر می •

 آیا دالیل منطقی مهم نیستند؟ •

احساسات دالیل احساسی در خرید نقش مهمتری دارند ولی وقتی فرد خرید احساسی انجام داد برای حفظ این 
اگر در عملیات بازاریابی دالیل منطقی  خوب و دفاع از خریدش در برابر دوستان و اطرافیان به دالیل منطقی نیاز دارد.

 شوند.را ارائه ندهیم اغلب افراد از خرید پشیمان می

 
 

 د:شوغز قدیم با احساسات ترغیب میم

های تفکری نیستیم که ما ماشین. گیردتر میرا راحتهر چه خریدار در شرایط احساسی بهتری باشد، تصمیم خرید 
 کنیم.هایی احساسی هستیم که تفکر میاحساس داریم، بلکه ماشین

 

 د یعنی چه؟آستانه احساس خری

 دهیم.دهیم و خرید را انجام میمرزی است که اگر از لحاظ احساسی از آن مرز بگذریم، شجاعت به خرج می

 .شودهای خرید عوض میتصمیماست چون دردناک  ترسناک و افراد اغلب خریدها برای بیشتر
 های ما، کسب لذت و دوری از درد است.گیریای و مهم در تمام تصمیمدو عامل بسیار پایه

کند و به کسب باید به مخاطب نشان دهیم محصوالت و خدمات ما چگونه آنها را از ناراحتی و درد محافظت می
 .کندلذت بیشتر هدایت می

 

 کندبرقرار می مغز قدیم با تصاویر ارتباط

 کند.برابر سریعتر از اعصاب شنیداری عمل می ۲۵اعصاب دیداری 

 

 و پایان است مغز قدیم تحت تأثیر آغاز

های فروش توجه کافی به مشتری اگر در اولین ثانیهد. شوانی آن بهتر در ذهن ما ثبت میابتدای فیلم و قسمت پای
در بیشتر موارد اهمیت آغاز بیشتر د چون آن نتواند این اثر را از بین ببرهای پس از نشان ندهیم، شاید انجام تالش

 .از اهمیت پایان است
 

 کندمغز قدیم فقط موارد ملموس و واقعی را درک می

 ها:ملموس کردن واژه

توانید از رختخواب مخملی قرمز رنگ هتل به پنجره سمت راست نگاه کنید نام کنید جمعه صبح میثبتاگر در تور ما 
 .ها نگاه کنیدهای قطبی را در حال بازی روی برفو بیرون پنجره خرس

 
 :توانست اینجوری باشدحال این جمله می

 هتلی لوکس و به یاد ماندنی ای سردسیر با بهترین امکانات رفاهی و تفریحی درتور تفریحی در نقطه
  
 
 
 
 
 



 
 نکات کلیدی:

 شودمغز قدیم با احساسات ترغیب می -۱

 گیری مغز قدیم، لذت بیشتر و درد کمتر استمعیار تصمیم -۲

 کندمغز قدیم با تصاویر ارتباط برقرار می -۳

 مغز قدیم تحت تأثیر آغاز و پایان است -۴

 شوندفقط موارد ملموس درک می -۵

 کندقدیم تضاد را بهتر درک می مغز -۶

 
 

 خواهدیعنی همه چیز را برای خود می، د محور استخومغز قدیم 

 

 مقایسه دو متن تبلیغاتی:

های ساخته شده که امکان تشخیص و حذف یک روزترین فناوریافزار با توجه به جدیدترین و بهجمله اول: این نرم
 د.سازمیر کمترین زمان ممکن فراهم شی از عکس را د

 .آید را حذف کنیدسازد به راحتی بخشی از عکس که از آن خوشتان نمیافزار شما را قادر میجمله دوم: این نرم
 

 د:کنتهدید توجه را جلب می

 .کندهر چیزی که تهدید محسوب شود توجه مغز قدیم را جلب می
 

 احساسات و حافظه:

 شود.حافظه بهتر ذخیره میهر چه احساسات ما بیشتر تحریک شود اطالعات در 

 

 تغییر و حرکت سریع:

 .کندکند چون احساس خطر ایجاد میهر حرکت سریعی توجه مغز قدیم را جلب می
 

 تئوری نردبان تصور:

 شوند.گروه عمده تقسیم می ۴کنیم به هایی که استفاده میتمام واژه

 سی دی، قورمه سبزی های خاص: مثل پراید قرمز، سیب سبز، تلویزیون الگروه یک نام

 های گروهی: مثل نوجوانان، والدین، گیاهان خانگیگروه دو نام

 های عمومی: مثل صنعت، خبرگزاری، درآمدگروه سوم نام

 مثل زندگی، زیبایی، عشق، سالمتی مفاهیم محض:

 
 ملموس کردن سود و زیان:

بالفاصله مورد  محصول را ملموس و تصویری سازیماگر در مکالمات بازاریابی و فروش بتوانیم سود و زیان مرتبط با 
 د.گیرتوجه قرار می

 
 
 
 
 



 
 هویت:های بیواژه

 خدمات خوب -۱

 کیفیت باال -۲

 بهترین -۳

 اولین -۴

اگر مشتری از ما بپرسد چرا محصول ما را بخرد و ما در جواب بگوييم چون کیفیت محصول ما بسیار باالست در واقع 
 ایم و گفتن این موضوع تأثیری بر تصمیم خرید مشتری ندارد.نکردهبه هیچ سودی اشاره 

قابل سنجش را ذکر کنیم مثال کیفیت یک  خواهیم صحبت کنیم باید موردی بسیار ملموس واگر درباره کیفیت می
ور برق توان در طول عمر موتور آن و تعداد روشنایی المپ بیان کرد. به جای گفتن اینکه این موتموتور برق را می

      بار همزمان  ۷۵۰۰توانیم بیش از آن می باساعت است که  ۱۰۰٫۰۰۰بسیار با کیفیت است بگوييم عمر این موتور برق 
 ولت را روشن کنید. ۱۰۰المپ  ۱۰

 

 ی (شمارۀ دو):نکات کلید

 خواهدمغز قدیم خود محور است و همه چیز را برای خود می -۱

اطالعات دریافتی را بسیار دقیق پردازش کند و همچنین در حافظه ذخیره  شود مغزهر تهدید و خطری باعث می -۲
 کند

 شوندهر چه احساسات ما بیشتر تحریک شود اطالعات در حافظه بهتر ذخیره می -۳

 کندکند چون احساس خطر ایجاد میهرگونه تغییر و حرکت سریع، توجه مغز را جلب می -۴

 قصد، بیشتر استفاده کنیمهای گروه اول در نردبان ماز واژه -۵

 هویت استفاده نکنیدهای بیاز واژه -۶

 
 بوی خوش و بازاریابی

 .تواند بخشی از حافظه را فعال کندبو یکی از مهمترین مواردی است که می
 

 افزایش فروش با بو

خاص، ناخودآگاه به یاد اگر همیشه از یک اسانس خاص استفاده کنیم، پس از مدتی مشتریان با استشمام آن بوی 
 .افتندبرند ما می

 

 بوی قهوه
ه در ذهن طرف مقابل بهتر شود مطالب گفته شداگر قرار است مذاکره مهمی انجام دهید، پذیرایی با قهوه باعث می

 .ثبت شود

 

 استفاده از صدا

 .مثال شرکت نوکیا/ شرکت ایرانسل

 
 
 
 
 
 



 
 وکارهای کوچکصدا در کسب

 .یل به خریدهای ناگهانی بیشتر شودشود تماموسیقی پاپ با ریتم آرام باعث می

 
 رنگ و شکل ظاهری

 .بسیار نقش مهمی در بازاریابی دارد به عنوان رنگ غالبشده در سازمان  اهمیت رنگ استفادهی و بنداهمیت بسته
 

 حس المسه

ا در دستشان بگیرند و سپس انتخاب کنند فروششان دهند که محصوالت رمی  هایی که به مشتریان اجازهفروشگاه
 .بیشتر است

 

 حس چشایی

 .پذیرایی با قهوهمانند 
 

 بعدی ۵قوانین بازاریابی 

 

 مشخص کردن نقاط تماس: -۱

 اتاق مهمان یا اتاق انتظار

 تقویت حس خوب با درگیر کردن همزمان حواس: -۲

 دمای هوای مناسب استفاده کنیددر اتاق جلسات همزمان از رایحه مناسب، موسیقی دلپذیر و 

 بعدی در اولین تماس: ۵استفاده از بازاریابی  -۳

 اتاق انتظار مناسب

 حفظ رویه یکسان برای افزایش وفاداری در مشتری: -۴

  از تغییرات بزرگ بپرهیزید
 بازنگری و بهبود پیوسته نقاط تماس -۵

 
 

 خریدار در مدل قدیمی

 

 تفکر درباره اطالعات: -۱

فرایند احساسات تنش چندانی ندارد و خریدار از وجود محصوالت و خدمات مشابه کامال آگاه است و با در این 
 کند.ها بهترین را انتخاب میمقایسه گزینه

  بازاریابی دقیق اطالعات: -۲
مناسب را آورد و سپس تصمیم گیری تمامی اطالعات الزم را با دقت باال و کامل به خاطر میخریدار در هنگام تصمیم

 گیرد فرض بر این است که خریدار تمام اطالعات مرتبط با محصول را به یاد دارد.می

  ترجیحات خریدار: -۳
توان نظر خریدار را درباره محصول یا خدمت تغییر داند و به راحتی نمیخریدار ترجیحات و سالیق خود را دقیق می

 داد

 تحلیل مزایا و قیمت: -۴

 دهد.دهد و آن را نسبت به هزینه پرداختی مورد بررسی قرار میمحصول را مورد تحلیل قرار می خریدار همیشه مزایای



 
 

 تغییر نظر مشتری: -۵

توان عوض کرد فقط در یک حالت آن هم دریافت اطالعات جدیدی که از قبل با آن در حالت کلی نظر خریدار را نمی
 آشنا نبوده

 بازاریابی و تبلیغات: -۶

بلیغات موفق باید اطالعاتی منطقی و قانع کننده ارائه دهد تا خریدار محصول خاصی را به موارد مشابه بازاریابی و ت
 ترجیح دهد

 یادآوری آگاهانه: -۷

شود. یعنی خریدار در لحظه خرید مطالب موجود یادآوری آگاهانه اطالعات موجود در تبلیغ که باعث خرید خریدار می
 .گیردو سپس تصمیم می آورددر تبلیغات را به یاد می

 

 نتیکارایی مدل س

های های قدیمی بازاریابی با پیش فرضبرد بسیاری از کتابعلم بازاریابی عصبی تقریبا تمامی موارد را زیر سوال می
 باال نوشته شده و بنابراین به اندازه کافی کارآمد نیستند.

 

 حال چگونه کارشان مورد تاييد بوده؟

 

 یزان فروش نبوده به جای آن اغلب از سه روش مرسوم استفاده شده است:معیار سنجش همیشه م

 

 مصاحبه: -۱

مثل سواالت کوتاه چند ، های مختلفی توسط بازاریابان انجام شده تا اطالعاتی درباره مشتری کسب شودمصاحبه
 های مفصل چند ساعتهای تا مصاحبهثانیه

 

 جلسات گروهی: -۲

 گیرندبا این تفاوت که عده زیادی از افراد به طور همزمان تحت مصاحبه قرار می در واقع نوعی مصاحبه هستند

 

 های نظرسنجی:برگه -۳

ها را از شود بهترین گزینهشود و از مصرف کننده خواسته میهایی طراحی میدر نظرسنجی سواالت و حتی پاسخ
 دیدگاه خودش انتخاب کند

 

 ها:یل دقت کم این روشدال

گیرد و مشتری به طور آگاهانه و با توجه به شرایط پاسخ شود مشتری مورد بررسی قرار میها گفته میروشدر این  -۱
 دهدمی

کنندگان تمام جزئیات شود شرکتکنیم یعنی فرض میها بر حافظه افراد بیش از حد واقعی حساب میدر این روش -۲
 اند که در دنیای واقعی شرایط اینگونه نیستسپردهمربوط به محصوالت و تجربه استفاده از آنها را به ذهن 

 

 روش قابل اعتماد در تحقیقات بازار:

های آنان به بررسی رفتارشان آوری اطالعات از مشتریان آن است که به جای بررسی گفتهتنها معیار واقعی برای جمع
 .بپردازیم

 



 
 مدل خریدار در بازاریابی عصبی

 

 نبود تفکر زیاد:

 .کند و اغلب ناخودآگاهانه استنمینیای واقعی برای خریدهای خود زیاد فکر خریدار در د
 

 بازاریابی احساسات:

 .کندخریدار هنگام خرید احساسات اخیری که در ارتباط با محصول یا برند مورد نظر بوده را بازیابی می

 

  ترجیحات خریدار:
از محصول بستگی دارد. خریدار برای انتخاب خود  ها، نظرات اطرافیان و تجربه مشخص خودشبیشتر به عادت

 .دهدهای منطقی انجام نمیتحلیل
 

 ای:تصمیم لحظه

 .تواند در چند ثانیه کامال عوض شودای است و میاغلب تصمیمات خرید خریدار کامال لحظه
  

 تغییر نظر:

 .توان نظر خریدار را درباره یک محصول یا خدمت تغییر داداغلب می
 

 گر:نظارهاثر 

کند گیرد رفتارش به شدت تحت تأثیر جمع است و قبل از هر اقدامی بررسی میوقتی شخص در یک جمع قرار می
های خرید ما به شدت تحت شاید این موضوع را قبول نکنیم ولی تصمیم که واکنش صحیح از دید دیگران چیست؟

دیگران و به خصوص اطرافیان دهیم که مورد تاييد ما اغلب دوست داریم خریدهایی را انجام . تأثیر دیگران است
ت های تأثیرگذار در بازاریابی این است که به جای تمرکز بر محصوالت روی افرادی که از این محصوالیکی از راه. باشد

در صفحات محصول سایت از عکس افرادی استفاده کنید که در حال استفاده از . کنند تمرکز کنیماستفاده می
 د.هستن تانت و خدماتمحصوال

 
 

 راهکار کاربردی ۳۳

 

 های مناسب:ارائه گزینه -۱

طور که قبال اشاره کردیم، مغز قدیم از شود. همانتر بتواند انتخاب کند، احتمال خرید بیشتر میهر چه مشتری راحت
کاهش  یافتن گزینه مناسب است.شود پیچیدگی در پیچیدگی تنفر دارد. یکی از عواملی که باعث کاهش فروش می

وجود  .ها برای خریدار است، کاهش گزینهترین کارهای فروشندهیکی از مهم. دهدمیزان خرید را افزایش می هاگزینه
 .شودهایی نزدیک به هم باعث کاهش فروش میهای مشابه با قیمتگزینه

 

 های کوچک:درخواست -۲

تر بعدی واست بزرگشوند احتمال قبول درخوچکی از طرف ما مواجه میوقتی افراد با درخواست بسیار منطقی و ک
 در فروش تا حد ممکن از امکان پرداخت الکترونیکی استفاده کنید تا درد خرید کمتر شود. د.یابش میافزای

 هزینه ارسال رو بکش رو قیمت بعد بزار تو سایت

 



 
 :های مشابههدف گزینه -۳

هایی نزدیک به هم های مشابه با قیمتهایی با تمایز زیاد است در کل وجود گزینهگزینهنکته کلیدی دیگر، پیشنهاد 
 .شودباعث کاهش فروش می

 

 های مناسب:چیدمان گزینه -۴

 .تر کندتواند انتخاب مشتری را سادهها میچیدمان مناسب و منطقی گزینه
 

 کاهش نقاط درد: -۵

 .در فروش تا حد ممکن از امکان پرداخت الکترونیکی استفاده کنید تا درد خرید کمتر شود
 

 اختالف قیمت: -۶

شود باید ترین نقاط درد در سایت زمانی است که خریدار تصمیم به خرید گرفته و پس از اقدام متوجه مییکی از مهم
 .دهزینه بیشتری بپرداز

 

 گذاری جامع:قیمت -۷

بندی، ارسال و های نهایی استفاده کنید، قیمتی که دیگر هیچ مبلغی به آن اضافه نخواهد شد. مثل بستهاز قیمت
 .هر چیزی دیگر

 

 کاهش نقاط درد در فروش: -۸

 لحظه فروش را لذت بخش سازید -۱

 های نهان غافلگیر نکنیدمشتری را با هزینه -۲

 قیمت را توجیه کنید -۳

کنیم باید بالفاصله آن را توجیه کنیم. اگر قیمت ما بیشتر قیمتی را اعالم میاین است که اگر  نقطه درد دیگر در خرید
قتی خریدار محصوالت یا خدمات ما را ود. شوجیه قیمت باعث افزایش فروش میاز قیمت مرسوم یا کمتر است تو

داشت. مشتریانی که تنها دلیل خریدشان از ما قیمت  واهدبداند حس بهتری نسبت به آن خ قیمت و ارزشمند گران
 .وکارمان نخواهد شدارزان است معموال سودآور نیستند و باعث رشد کسب

 

 توجیه قیمت به صورت ملموس و تصویری: -۹

 .ی، پول بیشتر و غیره مقایسه کنیمینه تاکستوانیم برای توجیه قیمت آن محصول را با پول قبض تلفن، هزگاهی می

 
 ایجاد قیمت مرجع: -۱۰

هزار ناموت شاید بسیار زیاد و ناعادالنه بنظر برسد ولی اگر  ۲۰۰اگر بخواهیم برای موبایل آیفون خود قاب بخرید عدد 
ر ارزان به نظر تواند بسیاهزار ناموت برای قاب می ۲۰۰در حال خرید گوشی آیفون چند میلیون تومانی هستید قیمت 

 .برسد

 

 کاربرد قیمت مرجع در فروش: -۱۱

 .عداد و ارقام بزرگتری اشاره کنیدقبل از ارائه قیمت اصلی محصول به ا
 
 



 
 برداشت مردم از قیمت: -۱۲

 . هزینه کنید و بیمه عمر داشته باشیدناموت ۱۱۰۰ا حاضرید کمتر از روزی هزار تومانی ی ۴۰۰ عمرمثال بیمه 

 

 های دقیق:استفاده از قیمت -۱۳

تا آنجا که ممکن  قیمت را جوری تعیین کنید که و قرار ندهید ناموتهزار  ۲۰۰فیکس  هیچگاه قیمت محصولی را
 .است تخفیف ندهید

 

 تعداد صفرها: -۱۴

 .شودکنیم استقبال و خرید بیشتر میها از ریال به ناموت تبدیل میوقتی قیمت

 .شودهزار ناموت باز فروش بیشتر می ۲۰نویسیم ناموت می ۲۰٫۰۰۰به جای 
خواهید ین تعداد صفر استفاده کنید ولی وقتی میخواهید قیمتی محصولی را به نمایش بگذارید از کمتروقتی می

 .هدیه ای به محصول اضافه کنید صفرها را بنویسید
 

 استفاده از اعداد وارقام در بازاریابی: -۱۵

دهد تصمیم نفر یک نفر جان خود را از دست می ۲۰ای گفته شد که در این عمل جراحی از هر در بیمارستانی به عده
  حت عمل قرار بگیرید؟خواهید تبگیرید آیا می

 .دهنداین جراحی جان خود را از دست می ردرصد د ۵و به گروه دیگر گفته شد که 

 : گروه دوم برندهنتیجه

  .دهدکنیم شخص خود را در آن شرایط قرار میوقتی در ارائه آمار و ارقام از تعداد و افراد استفاده می
درصد خریداران از کار ما رضایت  ۹۰ خریدار از کار ما رضایت دارند بسیار اثرگذارتر ازجمله که  ۱۰هر نفر از  ۹گفتن اینکه 

 .دارند
 

 استفاده از داستان: -۱۶

 .شوند و بازیابی آنها بسیار راحتر و سریعتر استها در ذهن بهتر ثبت میداستان

گویی را به بخش مهمی از عملیات بازاریابی خود تبدیل کنید. اگر مشتری از کیفیت محصوالت شما مطمئن داستان
ید که او هم چنین دیدگاهی نیست، شاید بهترین راهکار آن باشد که داستانی درباره یکی از مشتریان قبلی تعریف کن

 .یا محصوالت و خدمات استفاده کنیدوکارتان هایی درباره کسبتوانید از داستانداشت. در تبلیغات چاپی هم می
 

 انتخاب هوشمندانه عکس: -۱۷

 های مناسب محصول یا خدمات (چند عکس)انتخاب عکس

های هایی استفاده کنید که با شرایط واقعی بازدیدکننده تشابه دارد و تا حد امکان از عکسبگوييم از عکساگر خالصه 
از عکسی خارجی استفاده نکنید. عکسی که با دوربین خودتان و با کیفیتی معقول تهیه شده باشد بسیار ارزشمندتر 

 .غیرواقعی و با کیفیت است

 

 نام گذاری مناسب محصوالت: -۱۸

گذاری مناسب محصوالت در افزایش فروش نقشی کلیدی دارد. البته بسیاری با این دیدگاه موافق نیستند؛ ولی نام
خواهد شما را به یک تأثیر نام بر میزان فروش بیش از چیزی است که شاید تصور کنید. فرض کنید دوستی می

 دهد:رستوران خوب دعوت کند. او دو پیشنهاد می

 



 
 رگ الماسیرستوران قصر بز -۱

 رستوران کلبه کوچک -۲

تر باشد؟ کدام کنید قیمت غذاهای کدام رستوران گراناگر هیچ اطالعاتی درباره این رستوران نداشته باشید فکر می
 تر است؟ کدام یک تمیزتر است؟بزرگ

 .را انتخاب خواهید کرد ۱اد گزینه به احتمال زی

 

 های مناسب:استفاده از صفت -۱۹

 متن کارت تبلیغاتی شامل موارد زیر بود:

 استفاده از گوشت تازه در غذاها

 درصد ایرانی خوش عطر ۱۰۰برنج 

 هایی لذیذغذاهای پر ادویه با طعم

 .مثل برنج یا برنج خوش عطر ایرانی/ جوجه کباب یا جوجه کباب پر ادویه

 .یا موبایل با بدنه الستیکی ضد آبمثال موبایل با کیفیت 

دهد که استفاده از های او نشان میسینک درباره این موضوع بررسی کرده است. نتیجه آزمایشدکتر برایان وان
 .دهدفزایش میدرصد ا ۲۷روش را تا های تشریحی در منوی رستوران فصفت

 

 نکاتی درباره فروش حضوری: -۲۰

 .ها (سایت)ر عکسلبخند زدن در فروش حضوری و د -۱

دهد که بسیار خوش سلیقه لباس شما نشان می اینکه بگوييم ورود فرد با لباس بسیار زیبابرای تحسین مشتری  -۲
 .ن هستم خودتان بهترین گزینه رو خواهید یافتئمدهم هیچ توضیحی ندهم و مطهستید ترجیح می

وسط توضیحات هیچگاه به مشتری پیشنهاد  هنگام فروش فقط درباره یک موضوع یا محصول صحبت کنید و -۳
 .کار همزمان باشد در حال انجام چندجدیدی ندهید. اجازه ندهید مشتری 

اگر فروشنده هستید، به لباس و ظاهر فرد اهمیت بدهید. اگر بازار هدف شما نوجوانان هستند کت وشلوار تاثیر  -۴
 .پوشندهستند اغلب کت و شلوار می هاا مدیران شرکتمنفی دارد حال اگر مشتریان شم

 

 های نامعقول:افزودن گزینه -۲۱

  کنندهای نامعقول محصوالتی هستند که به فروش محصولی دیگر کمک میگزینه
 مثال اشتراک مجله:

 هزار ناموت ۱۸اشتراک آنالین مجله  -۱

 هزار ناموت ۵۵ اشتراک نسخه چاپی  -۲

 هزار ناموت ۵۵ اشتراک نسخه چاپی و آنالین  -۳

 

 ترتیب ارائه محصوالت: -۲۲

 .سایت اهمیت داردضوری و هم در وباین موضوع هم در فروش ح
بینند را ای که میدهد که افراد اغلب اولین گزینههاروارد انجام شد نشان میتحقیق جدیدی که توسط دانشمندان 

بر تصمیم  توانددهد ترتیب ارائه محصوالت میاثر تقدم" نامیده شده است و نشان میدانند این موضوع "بهتر می
 .خرید مشتری اثر بگذارد

 



 
 عمل متقابل: -۲۳

کنیم که عمل متقابلی انجام دهیم و لطف دیگران را جبران کنیم، کنیم، خود را ملزم میای دریافت میوقتی هدیه -۱
 بسیار کوچک باشد حتی اگر هدیه دریافتی

کند با دهیم، طرف مقابل اغلب سعی مینکته جالب "عمل متقابل" آن است که وقتی برای کسی کاری انجام می -۲
 تر و ارزشمندتر آن را جبران کندکاری بزرگ

دهید؟ در بیشتر دهید؟ آیا هدایایی میند انجام میآیا در کارتان برای خریداران احتمالی کارهایی ارزشم -۳
 های رایگان باشدتواند آموزشمی وکارها هدیهکسب

 

 کاهش پشیمانی پس از خرید: -۲۴

پشیمانی پس از خرید موضوعی بسیار شایع است. خریدار با قرار گرفتن در شرایطی احساسی مناسب، خرید خود را 
کند که شاید شود. او بعد از خرید به این موضوع فکر میدچار پشیمانی میدهد و اغلب پس از مدتی انجام می

 .مان پول گزینه بهتری را تهیه کندتوانست با همی
 

 تبدیل اعتراضات به درآمد: -۲۵

داند. ار بدقول میگذارد که محصوالت شما بسیار دیر به دستش رسیده و شما را بسیفرض کنید خریداری پیام می
توانید خریدار را متحیر در این موارد مید، اشید و مثال پست بدقولی کرده باشالبته شاید شما هیچ تقصیری نداشته ب

 کنید و با او تماس گرفته و پیشنهاد پس دادن پولش را بدهید یا خدمات رایگان اضافی به او ارائه کنید.

کنند و سپس با افرادی که به شدت نسبت به سایت شما اعتراض می درصد از ۱۸دهد حدود تحقیقات نشان می
پیوندند و از شما بیشتر شوند، به جمع مشتریان ماندگار و ارزشمند سایت میواکنشی مناسب و دلسوزانه مواجه می

 کنند.خرید می

 

 جلب رضایت خریدار با اثر تجمعی: -۲۶

گیرند دیگر خرید نکنند و دیگران را هم منصرف کنند؟ د و تصمیم میشونچرا برخی از مشتریان از ما کامال ناراضی می
شود، بلکه نتیجه چند نارضایتی نکته جالب آن است که احساس نارضایتی اغلب در اثر یک اتفاق بزرگ ایجاد نمی

 کند.ها، ذهنیت بسیار بدی در مخاطب ایجاد میبسیار کوچک است که تجمع آن

 

 حی محصوالت:بازاریابی عصبی در طرا -۲۷

اولین نکته آن است که تا جای ممکن  ،در طراحی محصوالت چه نکاتی را لحاظ کنیم تا بیشتر مورد استقبال قرار گیرد
 از دام جدید و متفاوت بودن بپرهیزید! نوآوری باید بسیار متعادل و به اندازه به کار گرفته شود.

دهد و از این موارد جیب و نامرسوم واکنش نشان میمغز طوری ساخته شده که بالفاصله نسبت به محصوالت ع
 خورد.کند. بسیاری از "تحقیقات بازار" درباره محصوالت جدید به همین دلیل شکست میمیناستقبال 

 

 تسهیل اولین خرید: -۲۸

کرد.  سایت نیز استفادهتوان در وبها قابل استفاده است. البته از همین ایده میاین مورد بیشتر برای فروشگاه
در بازاریابی  خواهند چند محصول مختلف را تهیه کنند.کنند معموال میهای بزرگ مراجعه میافرادی که به فروشگاه

ید این کار احتمال خریدهای بیشتر در کنایمیلی خود هرگاه محصولی بسیار عالی با قیمتی بسیار مناسب معرفی می
 دهد.همان بازدید را افزایش می



 
مندان محصوالت بیشتری توان محصول یا خدمتی را بدون سود فروخت و توجه افراد را جلب کرد تا عالقهگاهی می

 بخرند و ضرر ناشی از ارزان فروختن محصول اول جبران شود.

 
 ای:نفع سریع و لحظه -۲۹

ای دهد به سود لحظهای است و به جای بررسی عواقب درازمدت ترجیح میره دنبال نفع سریع و لحظهمغز قدیم هموا
دهیم و اگر سال بعد هزار ناموت هدیه می ۱۰۰ بیندیشد. فرض کنید به شما بگوييم اگر همین االن با ما تماس بگیرید

هزار  ۵۰۰هزار ناموت نقد را به  ۱۰۰احتماال  هزار ناموت خواهیم داد. ۵۰۰ ،هزار ۱۰۰همین موقع تماس بگیرید به جای 
المثل "سرکه نقد به از حلوای نسیه است" یک ایده مهم بازاریابی عصبی دهید. در واقع ضربناموت نسیه ترجیح می

 کند.را بیان می

 

 های اثرگذار:استفاده از واژه -۳۰

ثرگذاری ها باعث اکنند. استفاده از این واژهمیگذارند و توجه را جلب ها اثر بیشتری بر مغز قدیم میبرخی از واژه
های کنیم که از واژهصحبت کردیم. اینجا فقط تاکید می قبلتردرباره ایده نردبان تصور . شودبیشتر تبلیغات ما می

 های تبلیغاتی و مطالب سایت بیشتر استفاده کنیم.ملموس و تصویری در مکالمات فروش، متن

 

 کمیابی: -۳۱

شود. این موضوع ها بیشتر میرود و درخواستشود، ارزش ذهنی آن باالتر میمحصول یا خدمتی کمیاب می هرگاه
 رسد.تر به نظر میتر باشد باارزشای خاص کمیابکند. هرچه اطالعاتی در زمینهدرباره اطالعات هم صدق می

 

 ها:سازی نامتعارف پیامشخصی -۳۲

سازی کنیم، ند که هرچه پیام بازاریابی و پیشنهادهای فروش را برای خریدار شخصیدانای میهای حرفههمه بازاریاب
 شود.شود، مثال یک کوپنی است که به مناسب "سال جدید" ارسال میاستقبال بیشتر می

همینطور استفاده از نام شخص در مکالمات فروش و اطالعات دیگری که از خریدار داریم، باعث ایجاد حس خوب در 
 شود.ار و افزایش میخرید

 

 دعوت نشدن به مهمانی: -۳۳

اگر تمام دوستان و آشنایان شما به یک مهمانی دعوت شده باشند و فقط شما دعوت نشده باشید، حس بسیار بدی 
کنند. همین ایده برای بازاریابی محصوالت و خدمات استفاده می وکارهای موفق ازکنید. بسیاری از کسبپیدا می

شدگان اند و شما جزو دعوتدهند که مشتریانشان به یک مهمانی دعوت شدهها در تبلیغات خودشان نشان میآن
 د.نیستی

 
 سخن آخر

ای برای بهبود فعالیت های بازاریابی رکتینگ به عنوان مشاورهنوروما گسترۀدر حال حاضر از اصول و دانش موجود در 
و انجام آنها به شیوه ای که اثرگذاری بیشتری داشته باشد استفاده می شود. شاید در حال حاضر شرکت های کمی 

العاتی که در تحقیقات بازار یا ساخت تبلیغات و کمپین های خود از آن استفاده کنند، اما با توجه به کاربرد آن و اط
در اختیار بازاریابان قرار می دهد، پیش بینی می شود این روند در سال های آتی با پیشرفت چشم گیری رو به رو 

 خواهد شد و استفاده از بازاریابی عصبی به یکی از ضرورت های شرکت های فعال در تجارت بدل خواهد شد.


	نکات کلیدی دربارۀ بازاریابی عصبی
	ورود به مغز خریدار، چرا بین حرفها و خریدهای افراد تناقض وجود دارد؟
	1- مغز در کسری از ثانیه تصمیم میگیرد خریدی انجام شود یا خیر.
	2- فروشنده بسیار مهمتر از محصول است.
	3- موضوع به این سادگی نیست که اگر محصولی خوب باشد و قیمتی مناسب داشته باشد، پس فروخته خواهد شد.
	4- تأثیر دیگران بر خریدهای ما بیش از چیزی است که تصورش را میکنیم، وقتی میخواهیم چیزی بخریم مهمترین سوال در ذهنمان این است که دیگران در مورد این خرید چه نظری خواهند داشت؟
	5- تشخیص سایت کلاهبردار: فقط از روی یک عکس به این نتیجه میرسید که بهتر است از این سایت خرید نکنید.
	بازاریابی عصبی چیست؟
	تلفیق دو علم بازاریابی و عصبشناسی است و در واقع بازاریابی عصبی درک عملکرد مغز، بدون وارد شدن در جزئیات پیچیده آن است.
	هدف بازاریابی عصبی چیست؟
	هدف از بازاریابی عصبی انتقال بهتر پیامهای بازاریابی به دیگران و افزایش احتمال خرید توسط مخاطب است که باعث کاهش بودجه بازاریابی و تبلیغات میشود.
	بازاریابی عصبی = بازاریابی مبتنی بر سیستم عصبی = بازاریابی عصبمحور، نورو مارکتینگ
	در کل: عملیاتی است که با توجه به عملکرد مغز انجام میشود تا خریدار راحتتر و سریعتر تصمیم خرید را بگیرد.
	سه شکل رایج بازاریابها و فروشندگان:
	1- گفتههای خریداران با خرید آنها تناقض دارد.
	2- خریداران دلیل خریدشان را نمیدانند.
	کافی است به یک سوپرمارکت مراجعه کنید و از کسی که شامپوی خاصی خریده است بپرسد دلیل این خرید خاص چیست؟
	3- خریداران نمیدانند دقیقا چه میخواهند.
	اگر شما لباس فروشی دارید شاید این مثال برایتان کاملا ملموس باشد. اغلب خریداران لباس، هنگام ورود به فروشگاه به هیچ وجه نمیدانند چه لباسی را میخواهند، آنها هیچ ذهنیتی از خریدشان ندارند،  پس اگر لباس فروشی دارید کافی است از مخاطبان هنگام ورود بپرسید چه لباسی مدنظرشان است. به احتمال زیاد خریداران را از دست خواهید داد.
	ورود به مغز انسان و برملا شدن راز:
	در سالهای اخیر دستگاههای مختلف مثل FMRI و EEG ساخته شده که انواع کوچک و قابل حملی دارد که روی سر انسان نصب میشود و میتواند از مغز انسان عکس بگیرد، این دستگاهها دریچهای برای ورود به مغز انسان و برملا کردن رازهای خرید باز کردند.
	اطلاعات مغز چگونه بدست میآید؟
	1- تغییرات حالت چهره
	2- ردیابی چشم
	3- دستگاه EEG شدت میدانهای الکتریکی ایجاد شده توسط فعالیتهای مغزی را اندازه گیری میکند
	4- دستگاه MEG تغییرات جزئی میدانهای مغناطیسی تولید شده توسط نفر را اندازه گیری میکند
	مقایسه الگوها:
	مثلا از مغز افراد مختلف در حال پرداخت پول در فروشگاه عکس گرفته شده و الگوی بدست آمده با الگوهای دیگر مقایسه شد سپس مشاهده شده که این الگو شباهت زیادی با عکس مغز وقتی که بدن در حال تحمل درد است، دارد وقتی به دست یک فرد سوزن میزنیم همان بخش مغز تحریک میشود که هنگام پرداخت پول فعال میشود.
	بخشهای اصلی مغز:
	1- مغز جدید
	2- مغز میانی 
	3- مغز قدیم
	1- انجام کارهای تحلیلی و پیچیده را بر عهده دارد، تصمیم گیریهای منطقی، یادگیری و کارهای ارادی ما که البته تحت تأثیر دو بخش دیگر است.
	2- بیشتر با موارد احساسی سروکار دارد و اطلاعات حاصل را به بخشهای دیگر مغز مخابره میکند.
	3- مغز قدیم عهده دار فعالیتهای اصلی برای حفظ بقاست. مثلا وقتی گرسنه یا تشنه میشویم مغز قدیم دستور میدهد که به این مورد رسیدگی شود. یا اگر در شرایطی قرار بگیریم که باید درد بسیار زیادی را تحمل کنیم این بخش دستور بیهوشی بدن را صادر میکند.
	سوال : تصمیمهای خرید توسط کدام قسمت مغز گرفته میشود؟
	اغلب با مغز قدیم انجام میشود.
	خانم لزلی هارت در کتاب مغز چگونه کار میکند میگوید: مغز قدیم قسمتی است که تعیین میکند کدام بخش اطلاعات دریافتی به مغز جدید را مخابره کند و کدام تصمیمات تایید یا رد شود. در واقع مانند فیلتری است که مشخص میکند کدام اطلاعات از خودش رد شود و به مغز جدید برسد.
	مغز میانی یا مغز قدیم؟
	پرفسور جرالد زالتمن پرفسور بازاریابی دانشگاه هاروارد میگوید 95 درصد افکار، احساسات و یادگیری ما به طور ناخودآگاه شکل میگیرد. تبلیغات و بازاریابی سنتی 5 درصد مغز را هدف قرار داده است.
	معیار خرید اتومبیل:
	 دیگران در مورد این اتومبیل چه فکر میکنند؟
	 آیا دلایل منطقی مهم نیستند؟
	دلایل احساسی در خرید نقش مهمتری دارند ولی وقتی فرد خرید احساسی انجام داد برای حفظ این احساسات خوب و دفاع از خریدش در برابر دوستان و اطرافیان به دلایل منطقی نیاز دارد. اگر در عملیات بازاریابی دلایل منطقی را ارائه ندهیم اغلب افراد از خرید پشیمان میشوند.
	مغز قدیم با احساسات ترغیب میشود:
	هر چه خریدار در شرایط احساسی بهتری باشد، تصمیم خرید را راحتتر میگیرد. ما ماشینهای تفکری نیستیم که احساس داریم، بلکه ماشینهایی احساسی هستیم که تفکر میکنیم.
	آستانه احساس خرید یعنی چه؟
	مرزی است که اگر از لحاظ احساسی از آن مرز بگذریم، شجاعت به خرج میدهیم و خرید را انجام میدهیم.
	اغلب خریدها برای بیشتر افراد ترسناک و دردناک است چون تصمیمهای خرید عوض میشود.
	دو عامل بسیار پایهای و مهم در تمام تصمیمگیریهای ما، کسب لذت و دوری از درد است.
	باید به مخاطب نشان دهیم محصولات و خدمات ما چگونه آنها را از ناراحتی و درد محافظت میکند و به کسب لذت بیشتر هدایت میکند.
	مغز قدیم با تصاویر ارتباط برقرار میکند
	اعصاب دیداری 25 برابر سریعتر از اعصاب شنیداری عمل میکند.
	مغز قدیم تحت تأثیر آغاز و پایان است
	ابتدای فیلم و قسمت پایانی آن بهتر در ذهن ما ثبت میشود. اگر در اولین ثانیههای فروش توجه کافی به مشتری نشان ندهیم، شاید انجام تلاشهای پس از آن نتواند این اثر را از بین ببرد چون در بیشتر موارد اهمیت آغاز بیشتر از اهمیت پایان است.
	مغز قدیم فقط موارد ملموس و واقعی را درک میکند
	ملموس کردن واژهها:
	اگر در تور ما ثبتنام کنید جمعه صبح میتوانید از رختخواب مخملی قرمز رنگ هتل به پنجره سمت راست نگاه کنید و بیرون پنجره خرسهای قطبی را در حال بازی روی برفها نگاه کنید.
	حال این جمله میتوانست اینجوری باشد:
	تور تفریحی در نقطهای سردسیر با بهترین امکانات رفاهی و تفریحی در هتلی لوکس و به یاد ماندنی
	 
	نکات کلیدی:
	1- مغز قدیم با احساسات ترغیب میشود
	2- معیار تصمیمگیری مغز قدیم، لذت بیشتر و درد کمتر است
	3- مغز قدیم با تصاویر ارتباط برقرار میکند
	4- مغز قدیم تحت تأثیر آغاز و پایان است
	5- فقط موارد ملموس درک میشوند
	6- مغز قدیم تضاد را بهتر درک میکند
	مغز قدیم خود محور است، یعنی همه چیز را برای خود میخواهد
	مقایسه دو متن تبلیغاتی:
	جمله اول: این نرمافزار با توجه به جدیدترین و بهروزترین فناوریهای ساخته شده که امکان تشخیص و حذف یک شی از عکس را در کمترین زمان ممکن فراهم میسازد.
	جمله دوم: این نرمافزار شما را قادر میسازد به راحتی بخشی از عکس که از آن خوشتان نمیآید را حذف کنید.
	تهدید توجه را جلب میکند:
	هر چیزی که تهدید محسوب شود توجه مغز قدیم را جلب میکند.
	احساسات و حافظه:
	هر چه احساسات ما بیشتر تحریک شود اطلاعات در حافظه بهتر ذخیره میشود.
	تغییر و حرکت سریع:
	هر حرکت سریعی توجه مغز قدیم را جلب میکند چون احساس خطر ایجاد میکند.
	تئوری نردبان تصور:
	تمام واژههایی که استفاده میکنیم به 4 گروه عمده تقسیم میشوند.
	گروه یک نامهای خاص: مثل پراید قرمز، سیب سبز، تلویزیون ال سی دی، قورمه سبزی
	گروه دو نامهای گروهی: مثل نوجوانان، والدین، گیاهان خانگی
	گروه سوم نامهای عمومی: مثل صنعت، خبرگزاری، درآمد
	مفاهیم محض: مثل زندگی، زیبایی، عشق، سلامتی
	ملموس کردن سود و زیان:
	اگر در مکالمات بازاریابی و فروش بتوانیم سود و زیان مرتبط با محصول را ملموس و تصویری سازیم بلافاصله مورد توجه قرار میگیرد.
	واژههای بیهویت:
	1- خدمات خوب
	2- کیفیت بالا
	3- بهترین
	4- اولین
	اگر مشتری از ما بپرسد چرا محصول ما را بخرد و ما در جواب بگوییم چون کیفیت محصول ما بسیار بالاست در واقع به هیچ سودی اشاره نکردهایم و گفتن این موضوع تأثیری بر تصمیم خرید مشتری ندارد.
	اگر درباره کیفیت میخواهیم صحبت کنیم باید موردی بسیار ملموس و قابل سنجش را ذکر کنیم مثلا کیفیت یک موتور برق را میتوان در طول عمر موتور آن و تعداد روشنایی لامپ بیان کرد. به جای گفتن اینکه این موتور برق بسیار با کیفیت است بگوییم عمر این موتور برق 100.000 ساعت است که با آن میتوانیم بیش از 7500 بار همزمان       10 لامپ 100 ولت را روشن کنید.
	نکات کلیدی (شمارۀ دو):
	1- مغز قدیم خود محور است و همه چیز را برای خود میخواهد
	2- هر تهدید و خطری باعث میشود مغز اطلاعات دریافتی را بسیار دقیق پردازش کند و همچنین در حافظه ذخیره کند
	3- هر چه احساسات ما بیشتر تحریک شود اطلاعات در حافظه بهتر ذخیره میشوند
	4- هرگونه تغییر و حرکت سریع، توجه مغز را جلب میکند چون احساس خطر ایجاد میکند
	5- از واژههای گروه اول در نردبان مقصد، بیشتر استفاده کنیم
	6- از واژههای بیهویت استفاده نکنید
	بوی خوش و بازاریابی
	بو یکی از مهمترین مواردی است که میتواند بخشی از حافظه را فعال کند.
	افزایش فروش با بو
	اگر همیشه از یک اسانس خاص استفاده کنیم، پس از مدتی مشتریان با استشمام آن بوی خاص، ناخودآگاه به یاد برند ما میافتند.
	بوی قهوه
	اگر قرار است مذاکره مهمی انجام دهید، پذیرایی با قهوه باعث میشود مطالب گفته شده در ذهن طرف مقابل بهتر ثبت شود.
	استفاده از صدا
	مثال شرکت نوکیا/ شرکت ایرانسل.
	صدا در کسبوکارهای کوچک
	موسیقی پاپ با ریتم آرام باعث میشود تمایل به خریدهای ناگهانی بیشتر شود.
	رنگ و شکل ظاهری
	اهمیت بستهبندی و اهمیت رنگ استفاده شده در سازمان به عنوان رنگ غالب بسیار نقش مهمی در بازاریابی دارد.
	حس لامسه
	فروشگاههایی که به مشتریان اجازه  میدهند که محصولات را در دستشان بگیرند و سپس انتخاب کنند فروششان بیشتر است.
	حس چشایی
	مانند پذیرایی با قهوه.
	قوانین بازاریابی 5 بعدی
	1- مشخص کردن نقاط تماس:
	اتاق مهمان یا اتاق انتظار
	2- تقویت حس خوب با درگیر کردن همزمان حواس:
	در اتاق جلسات همزمان از رایحه مناسب، موسیقی دلپذیر و دمای هوای مناسب استفاده کنید
	3- استفاده از بازاریابی 5 بعدی در اولین تماس:
	اتاق انتظار مناسب
	4- حفظ رویه یکسان برای افزایش وفاداری در مشتری:
	از تغییرات بزرگ بپرهیزید 
	5- بازنگری و بهبود پیوسته نقاط تماس
	خریدار در مدل قدیمی
	1- تفکر درباره اطلاعات:
	در این فرایند احساسات تنش چندانی ندارد و خریدار از وجود محصولات و خدمات مشابه کاملا آگاه است و با مقایسه گزینهها بهترین را انتخاب میکند.
	2- بازاریابی دقیق اطلاعات: 
	خریدار در هنگام تصمیمگیری تمامی اطلاعات لازم را با دقت بالا و کامل به خاطر میآورد و سپس تصمیم مناسب را میگیرد فرض بر این است که خریدار تمام اطلاعات مرتبط با محصول را به یاد دارد.
	3- ترجیحات خریدار: 
	خریدار ترجیحات و سلایق خود را دقیق میداند و به راحتی نمیتوان نظر خریدار را درباره محصول یا خدمت تغییر داد
	4- تحلیل مزایا و قیمت:
	خریدار همیشه مزایای محصول را مورد تحلیل قرار میدهد و آن را نسبت به هزینه پرداختی مورد بررسی قرار میدهد.
	5- تغییر نظر مشتری:
	در حالت کلی نظر خریدار را نمیتوان عوض کرد فقط در یک حالت آن هم دریافت اطلاعات جدیدی که از قبل با آن آشنا نبوده
	6- بازاریابی و تبلیغات:
	بازاریابی و تبلیغات موفق باید اطلاعاتی منطقی و قانع کننده ارائه دهد تا خریدار محصول خاصی را به موارد مشابه ترجیح دهد
	7- یادآوری آگاهانه:
	یادآوری آگاهانه اطلاعات موجود در تبلیغ که باعث خرید خریدار میشود. یعنی خریدار در لحظه خرید مطالب موجود در تبلیغات را به یاد میآورد و سپس تصمیم میگیرد.
	کارایی مدل سنتی
	علم بازاریابی عصبی تقریبا تمامی موارد را زیر سوال میبرد بسیاری از کتابهای قدیمی بازاریابی با پیش فرضهای بالا نوشته شده و بنابراین به اندازه کافی کارآمد نیستند.
	حال چگونه کارشان مورد تایید بوده؟
	معیار سنجش همیشه میزان فروش نبوده به جای آن اغلب از سه روش مرسوم استفاده شده است:
	1- مصاحبه:
	مصاحبههای مختلفی توسط بازاریابان انجام شده تا اطلاعاتی درباره مشتری کسب شود، مثل سوالات کوتاه چند ثانیهای تا مصاحبههای مفصل چند ساعته
	2- جلسات گروهی:
	در واقع نوعی مصاحبه هستند با این تفاوت که عده زیادی از افراد به طور همزمان تحت مصاحبه قرار میگیرند
	3- برگههای نظرسنجی:
	در نظرسنجی سوالات و حتی پاسخهایی طراحی میشود و از مصرف کننده خواسته میشود بهترین گزینهها را از دیدگاه خودش انتخاب کند
	دلایل دقت کم این روشها:
	1- در این روشها گفته میشود مشتری مورد بررسی قرار میگیرد و مشتری به طور آگاهانه و با توجه به شرایط پاسخ میدهد
	2- در این روشها بر حافظه افراد بیش از حد واقعی حساب میکنیم یعنی فرض میشود شرکتکنندگان تمام جزئیات مربوط به محصولات و تجربه استفاده از آنها را به ذهن سپردهاند که در دنیای واقعی شرایط اینگونه نیست
	روش قابل اعتماد در تحقیقات بازار:
	تنها معیار واقعی برای جمعآوری اطلاعات از مشتریان آن است که به جای بررسی گفتههای آنان به بررسی رفتارشان بپردازیم.
	مدل خریدار در بازاریابی عصبی
	نبود تفکر زیاد:
	خریدار در دنیای واقعی برای خریدهای خود زیاد فکر نمیکند و اغلب ناخودآگاهانه است.
	بازاریابی احساسات:
	خریدار هنگام خرید احساسات اخیری که در ارتباط با محصول یا برند مورد نظر بوده را بازیابی میکند.
	ترجیحات خریدار: 
	بیشتر به عادتها، نظرات اطرافیان و تجربه مشخص خودش از محصول بستگی دارد. خریدار برای انتخاب خود تحلیلهای منطقی انجام نمیدهد.
	تصمیم لحظهای:
	اغلب تصمیمات خرید خریدار کاملا لحظهای است و میتواند در چند ثانیه کاملا عوض شود.
	 
	تغییر نظر:
	اغلب میتوان نظر خریدار را درباره یک محصول یا خدمت تغییر داد.
	اثر نظارهگر:
	وقتی شخص در یک جمع قرار میگیرد رفتارش به شدت تحت تأثیر جمع است و قبل از هر اقدامی بررسی میکند که واکنش صحیح از دید دیگران چیست؟ شاید این موضوع را قبول نکنیم ولی تصمیمهای خرید ما به شدت تحت تأثیر دیگران است. ما اغلب دوست داریم خریدهایی را انجام دهیم که مورد تایید دیگران و به خصوص اطرافیان باشد. یکی از راههای تأثیرگذار در بازاریابی این است که به جای تمرکز بر محصولات روی افرادی که از این محصولات استفاده میکنند تمرکز کنیم. در صفحات محصول سایت از عکس افرادی استفاده کنید که در حال استفاده از محصولات و خدماتتان هستند.
	33 راهکار کاربردی
	1- ارائه گزینههای مناسب:
	هر چه مشتری راحتتر بتواند انتخاب کند، احتمال خرید بیشتر میشود. همانطور که قبلا اشاره کردیم، مغز قدیم از پیچیدگی تنفر دارد. یکی از عواملی که باعث کاهش فروش میشود پیچیدگی در یافتن گزینه مناسب است. کاهش گزینهها میزان خرید را افزایش میدهد. یکی از مهمترین کارهای فروشنده، کاهش گزینهها برای خریدار است. وجود گزینههای مشابه با قیمتهایی نزدیک به هم باعث کاهش فروش میشود.
	2- درخواستهای کوچک:
	وقتی افراد با درخواست بسیار منطقی و کوچکی از طرف ما مواجه میشوند احتمال قبول درخواست بزرگتر بعدی افزایش مییابد. در فروش تا حد ممکن از امکان پرداخت الکترونیکی استفاده کنید تا درد خرید کمتر شود.
	هزینه ارسال رو بکش رو قیمت بعد بزار تو سایت
	3- هدف گزینههای مشابه:
	نکته کلیدی دیگر، پیشنهاد گزینههایی با تمایز زیاد است در کل وجود گزینههای مشابه با قیمتهایی نزدیک به هم باعث کاهش فروش میشود.
	4- چیدمان گزینههای مناسب:
	چیدمان مناسب و منطقی گزینهها میتواند انتخاب مشتری را سادهتر کند.
	5- کاهش نقاط درد:
	در فروش تا حد ممکن از امکان پرداخت الکترونیکی استفاده کنید تا درد خرید کمتر شود.
	6- اختلاف قیمت:
	یکی از مهمترین نقاط درد در سایت زمانی است که خریدار تصمیم به خرید گرفته و پس از اقدام متوجه میشود باید هزینه بیشتری بپردازد.
	7- قیمتگذاری جامع:
	از قیمتهای نهایی استفاده کنید، قیمتی که دیگر هیچ مبلغی به آن اضافه نخواهد شد. مثل بستهبندی، ارسال و هر چیزی دیگر.
	8- کاهش نقاط درد در فروش:
	1- لحظه فروش را لذت بخش سازید
	2- مشتری را با هزینههای نهان غافلگیر نکنید
	3- قیمت را توجیه کنید
	نقطه درد دیگر در خرید این است که اگر قیمتی را اعلام میکنیم باید بلافاصله آن را توجیه کنیم. اگر قیمت ما بیشتر از قیمت مرسوم یا کمتر است توجیه قیمت باعث افزایش فروش میشود. وقتی خریدار محصولات یا خدمات ما را گران قیمت و ارزشمند بداند حس بهتری نسبت به آن خواهد داشت. مشتریانی که تنها دلیل خریدشان از ما قیمت ارزان است معمولا سودآور نیستند و باعث رشد کسبوکارمان نخواهد شد.
	9- توجیه قیمت به صورت ملموس و تصویری:
	گاهی میتوانیم برای توجیه قیمت آن محصول را با پول قبض تلفن، هزینه تاکسی، پول بیشتر و غیره مقایسه کنیم.
	10- ایجاد قیمت مرجع:
	اگر بخواهیم برای موبایل آیفون خود قاب بخرید عدد 200 هزار تومان شاید بسیار زیاد و ناعادلانه بنظر برسد ولی اگر در حال خرید گوشی آیفون چند میلیون تومانی هستید قیمت 200 هزار تومان برای قاب میتواند بسیار ارزان به نظر برسد.
	11- کاربرد قیمت مرجع در فروش:
	قبل از ارائه قیمت اصلی محصول به اعداد و ارقام بزرگتری اشاره کنید.
	12- برداشت مردم از قیمت:
	مثال بیمه عمر 400 هزار تومانی یا حاضرید کمتر از روزی 1100 تومان هزینه کنید و بیمه عمر داشته باشید.
	13- استفاده از قیمتهای دقیق:
	هیچگاه قیمت محصولی را فیکس 200 هزار تومان قرار ندهید و قیمت را جوری تعیین کنید که تا آنجا که ممکن است تخفیف ندهید.
	14- تعداد صفرها:
	وقتی قیمتها از ریال به تومان تبدیل میکنیم استقبال و خرید بیشتر میشود.
	به جای 20.000 تومان مینویسیم 20 هزار تومان باز فروش بیشتر میشود.
	وقتی میخواهید قیمتی محصولی را به نمایش بگذارید از کمترین تعداد صفر استفاده کنید ولی وقتی میخواهید هدیه ای به محصول اضافه کنید صفرها را بنویسید.
	15- استفاده از اعداد وارقام در بازاریابی:
	در بیمارستانی به عدهای گفته شد که در این عمل جراحی از هر 20 نفر یک نفر جان خود را از دست میدهد تصمیم بگیرید آیا میخواهید تحت عمل قرار بگیرید؟ 
	و به گروه دیگر گفته شد که 5 درصد در این جراحی جان خود را از دست میدهند.
	نتیجه: گروه دوم برنده
	وقتی در ارائه آمار و ارقام از تعداد و افراد استفاده میکنیم شخص خود را در آن شرایط قرار میدهد. 
	گفتن اینکه 9 نفر از هر 10 خریدار از کار ما رضایت دارند بسیار اثرگذارتر ازجمله که 90 درصد خریداران از کار ما رضایت دارند.
	16- استفاده از داستان:
	داستانها در ذهن بهتر ثبت میشوند و بازیابی آنها بسیار راحتر و سریعتر است.
	داستانگویی را به بخش مهمی از عملیات بازاریابی خود تبدیل کنید. اگر مشتری از کیفیت محصولات شما مطمئن نیست، شاید بهترین راهکار آن باشد که داستانی درباره یکی از مشتریان قبلی تعریف کنید که او هم چنین دیدگاهی داشت. در تبلیغات چاپی هم میتوانید از داستانهایی درباره کسبوکارتان یا محصولات و خدمات استفاده کنید.
	17- انتخاب هوشمندانه عکس:
	انتخاب عکسهای مناسب محصول یا خدمات (چند عکس)
	اگر خلاصه بگوییم از عکسهایی استفاده کنید که با شرایط واقعی بازدیدکننده تشابه دارد و تا حد امکان از عکسهای خارجی استفاده نکنید. عکسی که با دوربین خودتان و با کیفیتی معقول تهیه شده باشد بسیار ارزشمندتر از عکسی غیرواقعی و با کیفیت است.
	18- نام گذاری مناسب محصولات:
	نامگذاری مناسب محصولات در افزایش فروش نقشی کلیدی دارد. البته بسیاری با این دیدگاه موافق نیستند؛ ولی تأثیر نام بر میزان فروش بیش از چیزی است که شاید تصور کنید. فرض کنید دوستی میخواهد شما را به یک رستوران خوب دعوت کند. او دو پیشنهاد میدهد:
	1- رستوران قصر بزرگ الماسی
	2- رستوران کلبه کوچک
	اگر هیچ اطلاعاتی درباره این رستوران نداشته باشید فکر میکنید قیمت غذاهای کدام رستوران گرانتر باشد؟ کدام بزرگتر است؟ کدام یک تمیزتر است؟
	به احتمال زیاد گزینه 1 را انتخاب خواهید کرد.
	19- استفاده از صفتهای مناسب:
	متن کارت تبلیغاتی شامل موارد زیر بود:
	استفاده از گوشت تازه در غذاها
	برنج 100 درصد ایرانی خوش عطر
	غذاهای پر ادویه با طعمهایی لذیذ
	مثل برنج یا برنج خوش عطر ایرانی/ جوجه کباب یا جوجه کباب پر ادویه.
	مثال موبایل با کیفیت یا موبایل با بدنه لاستیکی ضد آب.
	دکتر برایان وانسینک درباره این موضوع بررسی کرده است. نتیجه آزمایشهای او نشان میدهد که استفاده از صفتهای تشریحی در منوی رستوران فروش را تا 27 درصد افزایش میدهد.
	20- نکاتی درباره فروش حضوری:
	1- لبخند زدن در فروش حضوری و در عکسها (سایت).
	2- تحسین مشتری برای ورود فرد با لباس بسیار زیبا اینکه بگوییم لباس شما نشان میدهد که بسیار خوش سلیقه هستید ترجیح میدهم هیچ توضیحی ندهم و مطمئن هستم خودتان بهترین گزینه رو خواهید یافت.
	3- هنگام فروش فقط درباره یک موضوع یا محصول صحبت کنید و وسط توضیحات هیچگاه به مشتری پیشنهاد جدیدی ندهید. اجازه ندهید مشتری در حال انجام چند کار همزمان باشد.
	4- اگر فروشنده هستید، به لباس و ظاهر فرد اهمیت بدهید. اگر بازار هدف شما نوجوانان هستند کت وشلوار تاثیر منفی دارد حال اگر مشتریان شما مدیران شرکتها هستند اغلب کت و شلوار میپوشند.
	21- افزودن گزینههای نامعقول:
	گزینههای نامعقول محصولاتی هستند که به فروش محصولی دیگر کمک میکنند 
	مثال اشتراک مجله:
	1- اشتراک آنلاین مجله 18 هزار تومان
	2- اشتراک نسخه چاپی 55 هزار تومان
	3- اشتراک نسخه چاپی و آنلاین 55 هزار تومان
	22- ترتیب ارائه محصولات:
	این موضوع هم در فروش حضوری و هم در وبسایت اهمیت دارد.
	تحقیق جدیدی که توسط دانشمندان هاروارد انجام شد نشان میدهد که افراد اغلب اولین گزینهای که میبینند را بهتر میدانند این موضوع "اثر تقدم" نامیده شده است و نشان میدهد ترتیب ارائه محصولات میتواند بر تصمیم خرید مشتری اثر بگذارد.
	23- عمل متقابل:
	1- وقتی هدیهای دریافت میکنیم، خود را ملزم میکنیم که عمل متقابلی انجام دهیم و لطف دیگران را جبران کنیم، حتی اگر هدیه دریافتی بسیار کوچک باشد
	2- نکته جالب "عمل متقابل" آن است که وقتی برای کسی کاری انجام میدهیم، طرف مقابل اغلب سعی میکند با کاری بزرگتر و ارزشمندتر آن را جبران کند
	3- آیا در کارتان برای خریداران احتمالی کارهایی ارزشمند انجام میدهید؟ آیا هدایایی میدهید؟ در بیشتر کسبوکارها هدیه میتواند آموزشهای رایگان باشد
	24- کاهش پشیمانی پس از خرید:
	پشیمانی پس از خرید موضوعی بسیار شایع است. خریدار با قرار گرفتن در شرایطی احساسی مناسب، خرید خود را انجام میدهد و اغلب پس از مدتی دچار پشیمانی میشود. او بعد از خرید به این موضوع فکر میکند که شاید میتوانست با همان پول گزینه بهتری را تهیه کند.
	25- تبدیل اعتراضات به درآمد:
	فرض کنید خریداری پیام میگذارد که محصولات شما بسیار دیر به دستش رسیده و شما را بسیار بدقول میداند. البته شاید شما هیچ تقصیری نداشته باشید و مثلا پست بدقولی کرده باشد، در این موارد میتوانید خریدار را متحیر کنید و با او تماس گرفته و پیشنهاد پس دادن پولش را بدهید یا خدمات رایگان اضافی به او ارائه کنید.
	تحقیقات نشان میدهد حدود 18 درصد از افرادی که به شدت نسبت به سایت شما اعتراض میکنند و سپس با واکنشی مناسب و دلسوزانه مواجه میشوند، به جمع مشتریان ماندگار و ارزشمند سایت میپیوندند و از شما بیشتر خرید میکنند.
	26- جلب رضایت خریدار با اثر تجمعی:
	چرا برخی از مشتریان از ما کاملا ناراضی میشوند و تصمیم میگیرند دیگر خرید نکنند و دیگران را هم منصرف کنند؟ نکته جالب آن است که احساس نارضایتی اغلب در اثر یک اتفاق بزرگ ایجاد نمیشود، بلکه نتیجه چند نارضایتی بسیار کوچک است که تجمع آنها، ذهنیت بسیار بدی در مخاطب ایجاد میکند.
	27- بازاریابی عصبی در طراحی محصولات:
	در طراحی محصولات چه نکاتی را لحاظ کنیم تا بیشتر مورد استقبال قرار گیرد، اولین نکته آن است که تا جای ممکن از دام جدید و متفاوت بودن بپرهیزید! نوآوری باید بسیار متعادل و به اندازه به کار گرفته شود.
	مغز طوری ساخته شده که بلافاصله نسبت به محصولات عجیب و نامرسوم واکنش نشان میدهد و از این موارد استقبال نمیکند. بسیاری از "تحقیقات بازار" درباره محصولات جدید به همین دلیل شکست میخورد.
	28- تسهیل اولین خرید:
	این مورد بیشتر برای فروشگاهها قابل استفاده است. البته از همین ایده میتوان در وبسایت نیز استفاده کرد. افرادی که به فروشگاههای بزرگ مراجعه میکنند معمولا میخواهند چند محصول مختلف را تهیه کنند. در بازاریابی ایمیلی خود هرگاه محصولی بسیار عالی با قیمتی بسیار مناسب معرفی میکنید این کار احتمال خریدهای بیشتر در همان بازدید را افزایش میدهد.
	گاهی میتوان محصول یا خدمتی را بدون سود فروخت و توجه افراد را جلب کرد تا علاقهمندان محصولات بیشتری بخرند و ضرر ناشی از ارزان فروختن محصول اول جبران شود.
	29- نفع سریع و لحظهای:
	مغز قدیم همواره دنبال نفع سریع و لحظهای است و به جای بررسی عواقب درازمدت ترجیح میدهد به سود لحظهای بیندیشد. فرض کنید به شما بگوییم اگر همین الان با ما تماس بگیرید 100 هزار تومان هدیه میدهیم و اگر سال بعد همین موقع تماس بگیرید به جای 100 هزار، 500 هزار تومان خواهیم داد. احتمالا 100 هزار تومان نقد را به 500 هزار تومان نسیه ترجیح میدهید. در واقع ضربالمثل "سرکه نقد به از حلوای نسیه است" یک ایده مهم بازاریابی عصبی را بیان میکند.
	30- استفاده از واژههای اثرگذار:
	برخی از واژهها اثر بیشتری بر مغز قدیم میگذارند و توجه را جلب میکنند. استفاده از این واژهها باعث اثرگذاری بیشتر تبلیغات ما میشود. درباره ایده نردبان تصور قبلتر صحبت کردیم. اینجا فقط تاکید میکنیم که از واژههای ملموس و تصویری در مکالمات فروش، متنهای تبلیغاتی و مطالب سایت بیشتر استفاده کنیم.
	31- کمیابی:
	هرگاه محصول یا خدمتی کمیاب میشود، ارزش ذهنی آن بالاتر میرود و درخواستها بیشتر میشود. این موضوع درباره اطلاعات هم صدق میکند. هرچه اطلاعاتی در زمینهای خاص کمیابتر باشد باارزشتر به نظر میرسد.
	32- شخصیسازی نامتعارف پیامها:
	همه بازاریابهای حرفهای میدانند که هرچه پیام بازاریابی و پیشنهادهای فروش را برای خریدار شخصیسازی کنیم، استقبال بیشتر میشود، مثلا یک کوپنی است که به مناسب "سال جدید" ارسال میشود.
	همینطور استفاده از نام شخص در مکالمات فروش و اطلاعات دیگری که از خریدار داریم، باعث ایجاد حس خوب در خریدار و افزایش میشود.
	33- دعوت نشدن به مهمانی:
	اگر تمام دوستان و آشنایان شما به یک مهمانی دعوت شده باشند و فقط شما دعوت نشده باشید، حس بسیار بدی پیدا میکنید. بسیاری از کسبوکارهای موفق از همین ایده برای بازاریابی محصولات و خدمات استفاده میکنند. آنها در تبلیغات خودشان نشان میدهند که مشتریانشان به یک مهمانی دعوت شدهاند و شما جزو دعوتشدگان نیستید.
	سخن آخر
	در حال حاضر از اصول و دانش موجود در گسترۀ نورومارکتینگ به عنوان مشاورهای برای بهبود فعالیت های بازاریابی و انجام آنها به شیوه ای که اثرگذاری بیشتری داشته باشد استفاده می شود. شاید در حال حاضر شرکت های کمی در تحقیقات بازار یا ساخت تبلیغات و کمپین های خود از آن استفاده کنند، اما با توجه به کاربرد آن و اطلاعاتی که در اختیار بازاریابان قرار می دهد، پیش بینی می شود این روند در سال های آتی با پیشرفت چشم گیری رو به رو خواهد شد و استفاده از بازاریابی عصبی به یکی از ضرورت های شرکت های فعال در تجارت بدل خواهد شد.




نکات کلیدی دربارۀ بازاریابی عصبی



ورود به مغز خریدار، چرا بین حرفها و خریدهای افراد تناقض وجود دارد؟

1- مغز در کسری از ثانیه تصمیم میگیرد خریدی انجام شود یا خیر.

2- فروشنده بسیار مهمتر از محصول است.

3- موضوع به این سادگی نیست که اگر محصولی خوب باشد و قیمتی مناسب داشته باشد، پس فروخته خواهد شد.

4- تأثیر دیگران بر خریدهای ما بیش از چیزی است که تصورش را میکنیم، وقتی میخواهیم چیزی بخریم مهمترین سوال در ذهنمان این است که دیگران در مورد این خرید چه نظری خواهند داشت؟

5- تشخیص سایت کلاهبردار: فقط از روی یک عکس به این نتیجه میرسید که بهتر است از این سایت خرید نکنید.



بازاریابی عصبی چیست؟

تلفیق دو علم بازاریابی و عصبشناسی است و در واقع بازاریابی عصبی درک عملکرد مغز، بدون وارد شدن در جزئیات پیچیده آن است.





هدف بازاریابی عصبی چیست؟

هدف از بازاریابی عصبی انتقال بهتر پیامهای بازاریابی به دیگران و افزایش احتمال خرید توسط مخاطب است که باعث کاهش بودجه بازاریابی و تبلیغات میشود.



بازاریابی عصبی = بازاریابی مبتنی بر سیستم عصبی = بازاریابی عصبمحور، نورو مارکتینگ



در کل: عملیاتی است که با توجه به عملکرد مغز انجام میشود تا خریدار راحتتر و سریعتر تصمیم خرید را بگیرد.



سه شکل رایج بازاریابها و فروشندگان:

1- گفتههای خریداران با خرید آنها تناقض دارد.

2- خریداران دلیل خریدشان را نمیدانند.

کافی است به یک سوپرمارکت مراجعه کنید و از کسی که شامپوی خاصی خریده است بپرسد دلیل این خرید خاص چیست؟

3- خریداران نمیدانند دقیقا چه میخواهند.

اگر شما لباس فروشی دارید شاید این مثال برایتان کاملا ملموس باشد. اغلب خریداران لباس، هنگام ورود به فروشگاه به هیچ وجه نمیدانند چه لباسی را میخواهند، آنها هیچ ذهنیتی از خریدشان ندارند،  پس اگر لباس فروشی دارید کافی است از مخاطبان هنگام ورود بپرسید چه لباسی مدنظرشان است. به احتمال زیاد خریداران را از دست خواهید داد.













ورود به مغز انسان و برملا شدن راز:

در سالهای اخیر دستگاههای مختلف مثل FMRI و EEG ساخته شده که انواع کوچک و قابل حملی دارد که روی سر انسان نصب میشود و میتواند از مغز انسان عکس بگیرد، این دستگاهها دریچهای برای ورود به مغز انسان و برملا کردن رازهای خرید باز کردند.



اطلاعات مغز چگونه بدست میآید؟

1- تغییرات حالت چهره

2- ردیابی چشم

3- دستگاه EEG شدت میدانهای الکتریکی ایجاد شده توسط فعالیتهای مغزی را اندازه گیری میکند

4- دستگاه MEG تغییرات جزئی میدانهای مغناطیسی تولید شده توسط نفر را اندازه گیری میکند



مقایسه الگوها:

مثلا از مغز افراد مختلف در حال پرداخت پول در فروشگاه عکس گرفته شده و الگوی بدست آمده با الگوهای دیگر مقایسه شد سپس مشاهده شده که این الگو شباهت زیادی با عکس مغز وقتی که بدن در حال تحمل درد است، دارد وقتی به دست یک فرد سوزن میزنیم همان بخش مغز تحریک میشود که هنگام پرداخت پول فعال میشود.



بخشهای اصلی مغز:

1- مغز جدید

2- مغز میانی 

3- مغز قدیم

1- انجام کارهای تحلیلی و پیچیده را بر عهده دارد، تصمیم گیریهای منطقی، یادگیری و کارهای ارادی ما که البته تحت تأثیر دو بخش دیگر است.

2- بیشتر با موارد احساسی سروکار دارد و اطلاعات حاصل را به بخشهای دیگر مغز مخابره میکند.

3- مغز قدیم عهده دار فعالیتهای اصلی برای حفظ بقاست. مثلا وقتی گرسنه یا تشنه میشویم مغز قدیم دستور میدهد که به این مورد رسیدگی شود. یا اگر در شرایطی قرار بگیریم که باید درد بسیار زیادی را تحمل کنیم این بخش دستور بیهوشی بدن را صادر میکند.



سوال : تصمیمهای خرید توسط کدام قسمت مغز گرفته میشود؟

اغلب با مغز قدیم انجام میشود.

خانم لزلی هارت در کتاب مغز چگونه کار میکند میگوید: مغز قدیم قسمتی است که تعیین میکند کدام بخش اطلاعات دریافتی به مغز جدید را مخابره کند و کدام تصمیمات تایید یا رد شود. در واقع مانند فیلتری است که مشخص میکند کدام اطلاعات از خودش رد شود و به مغز جدید برسد.





مغز میانی یا مغز قدیم؟

پرفسور جرالد زالتمن پرفسور بازاریابی دانشگاه هاروارد میگوید 95 درصد افکار، احساسات و یادگیری ما به طور ناخودآگاه شکل میگیرد. تبلیغات و بازاریابی سنتی 5 درصد مغز را هدف قرار داده است.





معیار خرید اتومبیل:

· دیگران در مورد این اتومبیل چه فکر میکنند؟

· آیا دلایل منطقی مهم نیستند؟

دلایل احساسی در خرید نقش مهمتری دارند ولی وقتی فرد خرید احساسی انجام داد برای حفظ این احساسات خوب و دفاع از خریدش در برابر دوستان و اطرافیان به دلایل منطقی نیاز دارد. اگر در عملیات بازاریابی دلایل منطقی را ارائه ندهیم اغلب افراد از خرید پشیمان میشوند.





مغز قدیم با احساسات ترغیب میشود:

هر چه خریدار در شرایط احساسی بهتری باشد، تصمیم خرید را راحتتر میگیرد. ما ماشینهای تفکری نیستیم که احساس داریم، بلکه ماشینهایی احساسی هستیم که تفکر میکنیم.



آستانه احساس خرید یعنی چه؟

مرزی است که اگر از لحاظ احساسی از آن مرز بگذریم، شجاعت به خرج میدهیم و خرید را انجام میدهیم.

اغلب خریدها برای بیشتر افراد ترسناک و دردناک است چون تصمیمهای خرید عوض میشود.

دو عامل بسیار پایهای و مهم در تمام تصمیمگیریهای ما، کسب لذت و دوری از درد است.

باید به مخاطب نشان دهیم محصولات و خدمات ما چگونه آنها را از ناراحتی و درد محافظت میکند و به کسب لذت بیشتر هدایت میکند.



مغز قدیم با تصاویر ارتباط برقرار میکند

اعصاب دیداری 25 برابر سریعتر از اعصاب شنیداری عمل میکند.



مغز قدیم تحت تأثیر آغاز و پایان است

ابتدای فیلم و قسمت پایانی آن بهتر در ذهن ما ثبت میشود. اگر در اولین ثانیههای فروش توجه کافی به مشتری نشان ندهیم، شاید انجام تلاشهای پس از آن نتواند این اثر را از بین ببرد چون در بیشتر موارد اهمیت آغاز بیشتر از اهمیت پایان است.



مغز قدیم فقط موارد ملموس و واقعی را درک میکند

ملموس کردن واژهها:

اگر در تور ما ثبتنام کنید جمعه صبح میتوانید از رختخواب مخملی قرمز رنگ هتل به پنجره سمت راست نگاه کنید و بیرون پنجره خرسهای قطبی را در حال بازی روی برفها نگاه کنید.



حال این جمله میتوانست اینجوری باشد:

تور تفریحی در نقطهای سردسیر با بهترین امکانات رفاهی و تفریحی در هتلی لوکس و به یاد ماندنی

 











نکات کلیدی:

1- مغز قدیم با احساسات ترغیب میشود

2- معیار تصمیمگیری مغز قدیم، لذت بیشتر و درد کمتر است

3- مغز قدیم با تصاویر ارتباط برقرار میکند

4- مغز قدیم تحت تأثیر آغاز و پایان است

5- فقط موارد ملموس درک میشوند

6- مغز قدیم تضاد را بهتر درک میکند





مغز قدیم خود محور است، یعنی همه چیز را برای خود میخواهد



مقایسه دو متن تبلیغاتی:

جمله اول: این نرمافزار با توجه به جدیدترین و بهروزترین فناوریهای ساخته شده که امکان تشخیص و حذف یک شی از عکس را در کمترین زمان ممکن فراهم میسازد.

جمله دوم: این نرمافزار شما را قادر میسازد به راحتی بخشی از عکس که از آن خوشتان نمیآید را حذف کنید.



تهدید توجه را جلب میکند:

هر چیزی که تهدید محسوب شود توجه مغز قدیم را جلب میکند.



احساسات و حافظه:

هر چه احساسات ما بیشتر تحریک شود اطلاعات در حافظه بهتر ذخیره میشود.



تغییر و حرکت سریع:

هر حرکت سریعی توجه مغز قدیم را جلب میکند چون احساس خطر ایجاد میکند.



تئوری نردبان تصور:

تمام واژههایی که استفاده میکنیم به 4 گروه عمده تقسیم میشوند.

گروه یک نامهای خاص: مثل پراید قرمز، سیب سبز، تلویزیون ال سی دی، قورمه سبزی

گروه دو نامهای گروهی: مثل نوجوانان، والدین، گیاهان خانگی

گروه سوم نامهای عمومی: مثل صنعت، خبرگزاری، درآمد

مفاهیم محض: مثل زندگی، زیبایی، عشق، سلامتی



ملموس کردن سود و زیان:

اگر در مکالمات بازاریابی و فروش بتوانیم سود و زیان مرتبط با محصول را ملموس و تصویری سازیم بلافاصله مورد توجه قرار میگیرد.











واژههای بیهویت:

1- خدمات خوب

2- کیفیت بالا

3- بهترین

4- اولین

اگر مشتری از ما بپرسد چرا محصول ما را بخرد و ما در جواب بگوییم چون کیفیت محصول ما بسیار بالاست در واقع به هیچ سودی اشاره نکردهایم و گفتن این موضوع تأثیری بر تصمیم خرید مشتری ندارد.

اگر درباره کیفیت میخواهیم صحبت کنیم باید موردی بسیار ملموس و قابل سنجش را ذکر کنیم مثلا کیفیت یک موتور برق را میتوان در طول عمر موتور آن و تعداد روشنایی لامپ بیان کرد. به جای گفتن اینکه این موتور برق بسیار با کیفیت است بگوییم عمر این موتور برق 100.000 ساعت است که با آن میتوانیم بیش از 7500 بار همزمان       10 لامپ 100 ولت را روشن کنید.



نکات کلیدی (شمارۀ دو):

1- مغز قدیم خود محور است و همه چیز را برای خود میخواهد

2- هر تهدید و خطری باعث میشود مغز اطلاعات دریافتی را بسیار دقیق پردازش کند و همچنین در حافظه ذخیره کند

3- هر چه احساسات ما بیشتر تحریک شود اطلاعات در حافظه بهتر ذخیره میشوند

4- هرگونه تغییر و حرکت سریع، توجه مغز را جلب میکند چون احساس خطر ایجاد میکند

5- از واژههای گروه اول در نردبان مقصد، بیشتر استفاده کنیم

6- از واژههای بیهویت استفاده نکنید



بوی خوش و بازاریابی

بو یکی از مهمترین مواردی است که میتواند بخشی از حافظه را فعال کند.



افزایش فروش با بو

اگر همیشه از یک اسانس خاص استفاده کنیم، پس از مدتی مشتریان با استشمام آن بوی خاص، ناخودآگاه به یاد برند ما میافتند.



بوی قهوه

اگر قرار است مذاکره مهمی انجام دهید، پذیرایی با قهوه باعث میشود مطالب گفته شده در ذهن طرف مقابل بهتر ثبت شود.



استفاده از صدا

مثال شرکت نوکیا/ شرکت ایرانسل.













صدا در کسبوکارهای کوچک

موسیقی پاپ با ریتم آرام باعث میشود تمایل به خریدهای ناگهانی بیشتر شود.



رنگ و شکل ظاهری

اهمیت بستهبندی و اهمیت رنگ استفاده شده در سازمان به عنوان رنگ غالب بسیار نقش مهمی در بازاریابی دارد.



حس لامسه

فروشگاههایی که به مشتریان اجازه  میدهند که محصولات را در دستشان بگیرند و سپس انتخاب کنند فروششان بیشتر است.



حس چشایی

مانند پذیرایی با قهوه.



قوانین بازاریابی 5 بعدی



1- مشخص کردن نقاط تماس:

اتاق مهمان یا اتاق انتظار

2- تقویت حس خوب با درگیر کردن همزمان حواس:

در اتاق جلسات همزمان از رایحه مناسب، موسیقی دلپذیر و دمای هوای مناسب استفاده کنید

3- استفاده از بازاریابی 5 بعدی در اولین تماس:

اتاق انتظار مناسب

4- حفظ رویه یکسان برای افزایش وفاداری در مشتری:

از تغییرات بزرگ بپرهیزید 

5- بازنگری و بهبود پیوسته نقاط تماس





خریدار در مدل قدیمی



1- تفکر درباره اطلاعات:

در این فرایند احساسات تنش چندانی ندارد و خریدار از وجود محصولات و خدمات مشابه کاملا آگاه است و با مقایسه گزینهها بهترین را انتخاب میکند.

2- بازاریابی دقیق اطلاعات: 

خریدار در هنگام تصمیمگیری تمامی اطلاعات لازم را با دقت بالا و کامل به خاطر میآورد و سپس تصمیم مناسب را میگیرد فرض بر این است که خریدار تمام اطلاعات مرتبط با محصول را به یاد دارد.

3- ترجیحات خریدار: 

خریدار ترجیحات و سلایق خود را دقیق میداند و به راحتی نمیتوان نظر خریدار را درباره محصول یا خدمت تغییر داد

4- تحلیل مزایا و قیمت:

خریدار همیشه مزایای محصول را مورد تحلیل قرار میدهد و آن را نسبت به هزینه پرداختی مورد بررسی قرار میدهد.



5- تغییر نظر مشتری:

در حالت کلی نظر خریدار را نمیتوان عوض کرد فقط در یک حالت آن هم دریافت اطلاعات جدیدی که از قبل با آن آشنا نبوده

6- بازاریابی و تبلیغات:

بازاریابی و تبلیغات موفق باید اطلاعاتی منطقی و قانع کننده ارائه دهد تا خریدار محصول خاصی را به موارد مشابه ترجیح دهد

7- یادآوری آگاهانه:

یادآوری آگاهانه اطلاعات موجود در تبلیغ که باعث خرید خریدار میشود. یعنی خریدار در لحظه خرید مطالب موجود در تبلیغات را به یاد میآورد و سپس تصمیم میگیرد.



کارایی مدل سنتی

علم بازاریابی عصبی تقریبا تمامی موارد را زیر سوال میبرد بسیاری از کتابهای قدیمی بازاریابی با پیش فرضهای بالا نوشته شده و بنابراین به اندازه کافی کارآمد نیستند.



حال چگونه کارشان مورد تایید بوده؟



معیار سنجش همیشه میزان فروش نبوده به جای آن اغلب از سه روش مرسوم استفاده شده است:



1- مصاحبه:

مصاحبههای مختلفی توسط بازاریابان انجام شده تا اطلاعاتی درباره مشتری کسب شود، مثل سوالات کوتاه چند ثانیهای تا مصاحبههای مفصل چند ساعته



2- جلسات گروهی:

در واقع نوعی مصاحبه هستند با این تفاوت که عده زیادی از افراد به طور همزمان تحت مصاحبه قرار میگیرند



3- برگههای نظرسنجی:

در نظرسنجی سوالات و حتی پاسخهایی طراحی میشود و از مصرف کننده خواسته میشود بهترین گزینهها را از دیدگاه خودش انتخاب کند



دلایل دقت کم این روشها:

1- در این روشها گفته میشود مشتری مورد بررسی قرار میگیرد و مشتری به طور آگاهانه و با توجه به شرایط پاسخ میدهد

2- در این روشها بر حافظه افراد بیش از حد واقعی حساب میکنیم یعنی فرض میشود شرکتکنندگان تمام جزئیات مربوط به محصولات و تجربه استفاده از آنها را به ذهن سپردهاند که در دنیای واقعی شرایط اینگونه نیست



روش قابل اعتماد در تحقیقات بازار:

تنها معیار واقعی برای جمعآوری اطلاعات از مشتریان آن است که به جای بررسی گفتههای آنان به بررسی رفتارشان بپردازیم.



مدل خریدار در بازاریابی عصبی



نبود تفکر زیاد:

خریدار در دنیای واقعی برای خریدهای خود زیاد فکر نمیکند و اغلب ناخودآگاهانه است.



بازاریابی احساسات:

خریدار هنگام خرید احساسات اخیری که در ارتباط با محصول یا برند مورد نظر بوده را بازیابی میکند.



ترجیحات خریدار: 

بیشتر به عادتها، نظرات اطرافیان و تجربه مشخص خودش از محصول بستگی دارد. خریدار برای انتخاب خود تحلیلهای منطقی انجام نمیدهد.



تصمیم لحظهای:

اغلب تصمیمات خرید خریدار کاملا لحظهای است و میتواند در چند ثانیه کاملا عوض شود.

 

تغییر نظر:

اغلب میتوان نظر خریدار را درباره یک محصول یا خدمت تغییر داد.



اثر نظارهگر:

وقتی شخص در یک جمع قرار میگیرد رفتارش به شدت تحت تأثیر جمع است و قبل از هر اقدامی بررسی میکند که واکنش صحیح از دید دیگران چیست؟ شاید این موضوع را قبول نکنیم ولی تصمیمهای خرید ما به شدت تحت تأثیر دیگران است. ما اغلب دوست داریم خریدهایی را انجام دهیم که مورد تایید دیگران و به خصوص اطرافیان باشد. یکی از راههای تأثیرگذار در بازاریابی این است که به جای تمرکز بر محصولات روی افرادی که از این محصولات استفاده میکنند تمرکز کنیم. در صفحات محصول سایت از عکس افرادی استفاده کنید که در حال استفاده از محصولات و خدماتتان هستند.





33 راهکار کاربردی



1- ارائه گزینههای مناسب:

هر چه مشتری راحتتر بتواند انتخاب کند، احتمال خرید بیشتر میشود. همانطور که قبلا اشاره کردیم، مغز قدیم از پیچیدگی تنفر دارد. یکی از عواملی که باعث کاهش فروش میشود پیچیدگی در یافتن گزینه مناسب است. کاهش گزینهها میزان خرید را افزایش میدهد. یکی از مهمترین کارهای فروشنده، کاهش گزینهها برای خریدار است. وجود گزینههای مشابه با قیمتهایی نزدیک به هم باعث کاهش فروش میشود.



2- درخواستهای کوچک:

وقتی افراد با درخواست بسیار منطقی و کوچکی از طرف ما مواجه میشوند احتمال قبول درخواست بزرگتر بعدی افزایش مییابد. در فروش تا حد ممکن از امکان پرداخت الکترونیکی استفاده کنید تا درد خرید کمتر شود.

هزینه ارسال رو بکش رو قیمت بعد بزار تو سایت



3- هدف گزینههای مشابه:

نکته کلیدی دیگر، پیشنهاد گزینههایی با تمایز زیاد است در کل وجود گزینههای مشابه با قیمتهایی نزدیک به هم باعث کاهش فروش میشود.



4- چیدمان گزینههای مناسب:

چیدمان مناسب و منطقی گزینهها میتواند انتخاب مشتری را سادهتر کند.



5- کاهش نقاط درد:

در فروش تا حد ممکن از امکان پرداخت الکترونیکی استفاده کنید تا درد خرید کمتر شود.



6- اختلاف قیمت:

یکی از مهمترین نقاط درد در سایت زمانی است که خریدار تصمیم به خرید گرفته و پس از اقدام متوجه میشود باید هزینه بیشتری بپردازد.



7- قیمتگذاری جامع:

از قیمتهای نهایی استفاده کنید، قیمتی که دیگر هیچ مبلغی به آن اضافه نخواهد شد. مثل بستهبندی، ارسال و هر چیزی دیگر.



8- کاهش نقاط درد در فروش:

1- لحظه فروش را لذت بخش سازید

2- مشتری را با هزینههای نهان غافلگیر نکنید

3- قیمت را توجیه کنید

نقطه درد دیگر در خرید این است که اگر قیمتی را اعلام میکنیم باید بلافاصله آن را توجیه کنیم. اگر قیمت ما بیشتر از قیمت مرسوم یا کمتر است توجیه قیمت باعث افزایش فروش میشود. وقتی خریدار محصولات یا خدمات ما را گران قیمت و ارزشمند بداند حس بهتری نسبت به آن خواهد داشت. مشتریانی که تنها دلیل خریدشان از ما قیمت ارزان است معمولا سودآور نیستند و باعث رشد کسبوکارمان نخواهد شد.



9- توجیه قیمت به صورت ملموس و تصویری:

گاهی میتوانیم برای توجیه قیمت آن محصول را با پول قبض تلفن، هزینه تاکسی، پول بیشتر و غیره مقایسه کنیم.



10- ایجاد قیمت مرجع:

اگر بخواهیم برای موبایل آیفون خود قاب بخرید عدد 200 هزار تومان شاید بسیار زیاد و ناعادلانه بنظر برسد ولی اگر در حال خرید گوشی آیفون چند میلیون تومانی هستید قیمت 200 هزار تومان برای قاب میتواند بسیار ارزان به نظر برسد.



11- کاربرد قیمت مرجع در فروش:

قبل از ارائه قیمت اصلی محصول به اعداد و ارقام بزرگتری اشاره کنید.





12- برداشت مردم از قیمت:

مثال بیمه عمر 400 هزار تومانی یا حاضرید کمتر از روزی 1100 تومان هزینه کنید و بیمه عمر داشته باشید.



13- استفاده از قیمتهای دقیق:

هیچگاه قیمت محصولی را فیکس 200 هزار تومان قرار ندهید و قیمت را جوری تعیین کنید که تا آنجا که ممکن است تخفیف ندهید.



14- تعداد صفرها:

وقتی قیمتها از ریال به تومان تبدیل میکنیم استقبال و خرید بیشتر میشود.

به جای 20.000 تومان مینویسیم 20 هزار تومان باز فروش بیشتر میشود.

وقتی میخواهید قیمتی محصولی را به نمایش بگذارید از کمترین تعداد صفر استفاده کنید ولی وقتی میخواهید هدیه ای به محصول اضافه کنید صفرها را بنویسید.



15- استفاده از اعداد وارقام در بازاریابی:

در بیمارستانی به عدهای گفته شد که در این عمل جراحی از هر 20 نفر یک نفر جان خود را از دست میدهد تصمیم بگیرید آیا میخواهید تحت عمل قرار بگیرید؟ 

و به گروه دیگر گفته شد که 5 درصد در این جراحی جان خود را از دست میدهند.

نتیجه: گروه دوم برنده

وقتی در ارائه آمار و ارقام از تعداد و افراد استفاده میکنیم شخص خود را در آن شرایط قرار میدهد. 

گفتن اینکه 9 نفر از هر 10 خریدار از کار ما رضایت دارند بسیار اثرگذارتر ازجمله که 90 درصد خریداران از کار ما رضایت دارند.



16- استفاده از داستان:

داستانها در ذهن بهتر ثبت میشوند و بازیابی آنها بسیار راحتر و سریعتر است.

داستانگویی را به بخش مهمی از عملیات بازاریابی خود تبدیل کنید. اگر مشتری از کیفیت محصولات شما مطمئن نیست، شاید بهترین راهکار آن باشد که داستانی درباره یکی از مشتریان قبلی تعریف کنید که او هم چنین دیدگاهی داشت. در تبلیغات چاپی هم میتوانید از داستانهایی درباره کسبوکارتان یا محصولات و خدمات استفاده کنید.



17- انتخاب هوشمندانه عکس:

انتخاب عکسهای مناسب محصول یا خدمات (چند عکس)

اگر خلاصه بگوییم از عکسهایی استفاده کنید که با شرایط واقعی بازدیدکننده تشابه دارد و تا حد امکان از عکسهای خارجی استفاده نکنید. عکسی که با دوربین خودتان و با کیفیتی معقول تهیه شده باشد بسیار ارزشمندتر از عکسی غیرواقعی و با کیفیت است.



18- نام گذاری مناسب محصولات:

نامگذاری مناسب محصولات در افزایش فروش نقشی کلیدی دارد. البته بسیاری با این دیدگاه موافق نیستند؛ ولی تأثیر نام بر میزان فروش بیش از چیزی است که شاید تصور کنید. فرض کنید دوستی میخواهد شما را به یک رستوران خوب دعوت کند. او دو پیشنهاد میدهد:



1- رستوران قصر بزرگ الماسی

2- رستوران کلبه کوچک

اگر هیچ اطلاعاتی درباره این رستوران نداشته باشید فکر میکنید قیمت غذاهای کدام رستوران گرانتر باشد؟ کدام بزرگتر است؟ کدام یک تمیزتر است؟

به احتمال زیاد گزینه 1 را انتخاب خواهید کرد.



19- استفاده از صفتهای مناسب:

متن کارت تبلیغاتی شامل موارد زیر بود:

استفاده از گوشت تازه در غذاها

برنج 100 درصد ایرانی خوش عطر

غذاهای پر ادویه با طعمهایی لذیذ

مثل برنج یا برنج خوش عطر ایرانی/ جوجه کباب یا جوجه کباب پر ادویه.

مثال موبایل با کیفیت یا موبایل با بدنه لاستیکی ضد آب.

دکتر برایان وانسینک درباره این موضوع بررسی کرده است. نتیجه آزمایشهای او نشان میدهد که استفاده از صفتهای تشریحی در منوی رستوران فروش را تا 27 درصد افزایش میدهد.



20- نکاتی درباره فروش حضوری:

1- لبخند زدن در فروش حضوری و در عکسها (سایت).

2- تحسین مشتری برای ورود فرد با لباس بسیار زیبا اینکه بگوییم لباس شما نشان میدهد که بسیار خوش سلیقه هستید ترجیح میدهم هیچ توضیحی ندهم و مطمئن هستم خودتان بهترین گزینه رو خواهید یافت.

3- هنگام فروش فقط درباره یک موضوع یا محصول صحبت کنید و وسط توضیحات هیچگاه به مشتری پیشنهاد جدیدی ندهید. اجازه ندهید مشتری در حال انجام چند کار همزمان باشد.

4- اگر فروشنده هستید، به لباس و ظاهر فرد اهمیت بدهید. اگر بازار هدف شما نوجوانان هستند کت وشلوار تاثیر منفی دارد حال اگر مشتریان شما مدیران شرکتها هستند اغلب کت و شلوار میپوشند.



21- افزودن گزینههای نامعقول:

گزینههای نامعقول محصولاتی هستند که به فروش محصولی دیگر کمک میکنند 

مثال اشتراک مجله:

1- اشتراک آنلاین مجله 18 هزار تومان

2- اشتراک نسخه چاپی 55 هزار تومان

3- اشتراک نسخه چاپی و آنلاین 55 هزار تومان



22- ترتیب ارائه محصولات:

این موضوع هم در فروش حضوری و هم در وبسایت اهمیت دارد.

تحقیق جدیدی که توسط دانشمندان هاروارد انجام شد نشان میدهد که افراد اغلب اولین گزینهای که میبینند را بهتر میدانند این موضوع "اثر تقدم" نامیده شده است و نشان میدهد ترتیب ارائه محصولات میتواند بر تصمیم خرید مشتری اثر بگذارد.



23- عمل متقابل:

1- وقتی هدیهای دریافت میکنیم، خود را ملزم میکنیم که عمل متقابلی انجام دهیم و لطف دیگران را جبران کنیم، حتی اگر هدیه دریافتی بسیار کوچک باشد

2- نکته جالب "عمل متقابل" آن است که وقتی برای کسی کاری انجام میدهیم، طرف مقابل اغلب سعی میکند با کاری بزرگتر و ارزشمندتر آن را جبران کند

3- آیا در کارتان برای خریداران احتمالی کارهایی ارزشمند انجام میدهید؟ آیا هدایایی میدهید؟ در بیشتر کسبوکارها هدیه میتواند آموزشهای رایگان باشد



24- کاهش پشیمانی پس از خرید:

پشیمانی پس از خرید موضوعی بسیار شایع است. خریدار با قرار گرفتن در شرایطی احساسی مناسب، خرید خود را انجام میدهد و اغلب پس از مدتی دچار پشیمانی میشود. او بعد از خرید به این موضوع فکر میکند که شاید میتوانست با همان پول گزینه بهتری را تهیه کند.



25- تبدیل اعتراضات به درآمد:

فرض کنید خریداری پیام میگذارد که محصولات شما بسیار دیر به دستش رسیده و شما را بسیار بدقول میداند. البته شاید شما هیچ تقصیری نداشته باشید و مثلا پست بدقولی کرده باشد، در این موارد میتوانید خریدار را متحیر کنید و با او تماس گرفته و پیشنهاد پس دادن پولش را بدهید یا خدمات رایگان اضافی به او ارائه کنید.

تحقیقات نشان میدهد حدود 18 درصد از افرادی که به شدت نسبت به سایت شما اعتراض میکنند و سپس با واکنشی مناسب و دلسوزانه مواجه میشوند، به جمع مشتریان ماندگار و ارزشمند سایت میپیوندند و از شما بیشتر خرید میکنند.



26- جلب رضایت خریدار با اثر تجمعی:

چرا برخی از مشتریان از ما کاملا ناراضی میشوند و تصمیم میگیرند دیگر خرید نکنند و دیگران را هم منصرف کنند؟ نکته جالب آن است که احساس نارضایتی اغلب در اثر یک اتفاق بزرگ ایجاد نمیشود، بلکه نتیجه چند نارضایتی بسیار کوچک است که تجمع آنها، ذهنیت بسیار بدی در مخاطب ایجاد میکند.



27- بازاریابی عصبی در طراحی محصولات:

در طراحی محصولات چه نکاتی را لحاظ کنیم تا بیشتر مورد استقبال قرار گیرد، اولین نکته آن است که تا جای ممکن از دام جدید و متفاوت بودن بپرهیزید! نوآوری باید بسیار متعادل و به اندازه به کار گرفته شود.

مغز طوری ساخته شده که بلافاصله نسبت به محصولات عجیب و نامرسوم واکنش نشان میدهد و از این موارد استقبال نمیکند. بسیاری از "تحقیقات بازار" درباره محصولات جدید به همین دلیل شکست میخورد.



28- تسهیل اولین خرید:

این مورد بیشتر برای فروشگاهها قابل استفاده است. البته از همین ایده میتوان در وبسایت نیز استفاده کرد. افرادی که به فروشگاههای بزرگ مراجعه میکنند معمولا میخواهند چند محصول مختلف را تهیه کنند. در بازاریابی ایمیلی خود هرگاه محصولی بسیار عالی با قیمتی بسیار مناسب معرفی میکنید این کار احتمال خریدهای بیشتر در همان بازدید را افزایش میدهد.

گاهی میتوان محصول یا خدمتی را بدون سود فروخت و توجه افراد را جلب کرد تا علاقهمندان محصولات بیشتری بخرند و ضرر ناشی از ارزان فروختن محصول اول جبران شود.



29- نفع سریع و لحظهای:

مغز قدیم همواره دنبال نفع سریع و لحظهای است و به جای بررسی عواقب درازمدت ترجیح میدهد به سود لحظهای بیندیشد. فرض کنید به شما بگوییم اگر همین الان با ما تماس بگیرید 100 هزار تومان هدیه میدهیم و اگر سال بعد همین موقع تماس بگیرید به جای 100 هزار، 500 هزار تومان خواهیم داد. احتمالا 100 هزار تومان نقد را به 500 هزار تومان نسیه ترجیح میدهید. در واقع ضربالمثل "سرکه نقد به از حلوای نسیه است" یک ایده مهم بازاریابی عصبی را بیان میکند.



30- استفاده از واژههای اثرگذار:

برخی از واژهها اثر بیشتری بر مغز قدیم میگذارند و توجه را جلب میکنند. استفاده از این واژهها باعث اثرگذاری بیشتر تبلیغات ما میشود. درباره ایده نردبان تصور قبلتر صحبت کردیم. اینجا فقط تاکید میکنیم که از واژههای ملموس و تصویری در مکالمات فروش، متنهای تبلیغاتی و مطالب سایت بیشتر استفاده کنیم.



31- کمیابی:

هرگاه محصول یا خدمتی کمیاب میشود، ارزش ذهنی آن بالاتر میرود و درخواستها بیشتر میشود. این موضوع درباره اطلاعات هم صدق میکند. هرچه اطلاعاتی در زمینهای خاص کمیابتر باشد باارزشتر به نظر میرسد.



32- شخصیسازی نامتعارف پیامها:

همه بازاریابهای حرفهای میدانند که هرچه پیام بازاریابی و پیشنهادهای فروش را برای خریدار شخصیسازی کنیم، استقبال بیشتر میشود، مثلا یک کوپنی است که به مناسب "سال جدید" ارسال میشود.

همینطور استفاده از نام شخص در مکالمات فروش و اطلاعات دیگری که از خریدار داریم، باعث ایجاد حس خوب در خریدار و افزایش میشود.



33- دعوت نشدن به مهمانی:

اگر تمام دوستان و آشنایان شما به یک مهمانی دعوت شده باشند و فقط شما دعوت نشده باشید، حس بسیار بدی پیدا میکنید. بسیاری از کسبوکارهای موفق از همین ایده برای بازاریابی محصولات و خدمات استفاده میکنند. آنها در تبلیغات خودشان نشان میدهند که مشتریانشان به یک مهمانی دعوت شدهاند و شما جزو دعوتشدگان نیستید.



سخن آخر

در حال حاضر از اصول و دانش موجود در گسترۀ نورومارکتینگ به عنوان مشاورهای برای بهبود فعالیت های بازاریابی و انجام آنها به شیوه ای که اثرگذاری بیشتری داشته باشد استفاده می شود. شاید در حال حاضر شرکت های کمی در تحقیقات بازار یا ساخت تبلیغات و کمپین های خود از آن استفاده کنند، اما با توجه به کاربرد آن و اطلاعاتی که در اختیار بازاریابان قرار می دهد، پیش بینی می شود این روند در سال های آتی با پیشرفت چشم گیری رو به رو خواهد شد و استفاده از بازاریابی عصبی به یکی از ضرورت های شرکت های فعال در تجارت بدل خواهد شد.
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