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M Brainteaser #2:
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M Brainteaser #2:
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M Semiotiek & onderzoeksaspecten:
    F Semiotiek betreft de studie rondom het ontstaan
        en het gebruik van tekens en tekensystemen.  
        Semiotiek -of: tekenleer- gaat dus over de
        betekenis van beelden.  Voorbeelden van
        semiotiek in beelden zijn:
        -letters
        -braille
        -morsetekens >>
        -routebewijzering (Schiphol)
        -verkeersborden
        -foto’s, tekeningen
        -cijfers, enz.
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M Semiotiek & onderzoeksaspecten:
    F Om deze tekens, beelden, enz. te kunnen
        begrijpen, zal men de betreffende code moeten
        kennen: letters kunnen lezen, taal kunnen
        spreken, enz. 
        De context van een teken geeft meestal wel
        aanwijzingen hoe betekenis daaraan te geven,
        maar tekens vragen altijd om interpretatie.
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M Semiotiek & onderzoeksaspecten:
    F Tekens kunnen op verschillende manieren
        objecten representeren:
        G iconische tekens: directe fysieke weer-
            spiegelingen van objecten, zoals foto’s,
            tekeningen, beschrijvingen, e.d.;
        G indexicale tekens: verwijzende tekens,
            die indirecte verwijzingen vormen
            voor objecten, bv. dierensporen, 
            geluiden, producteigenschappen;
        G symbolische tekens: gebaseerd op
            afspraken, regels en gewoonten.
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M Semiotiek & onderzoeksaspecten:
    F Reclame-uitingen bestaan uit een of meer van
        deze soorten tekens.  Reclame dient zo
        vormgegeven te zijn en gecommuniceerd te
        worden dat de consument zal begrijpen wat de
        tekens voorstellen.
        Helaas gebeurt dit in veel gevallen niet.
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M Sensorisch onderzoek:
    F betreft zintuiglijk onderzoek onder consumenten,
        hetgeen belangrijk is voor het verkrijgen van
        inzichten in consumentengedrag, en dus ook
        voor product- en promotieontwikkeling.

    F Zintuiglijk onderzoek, bv. naar geur- en smaak-
        perceptie, kan op tal van manieren worden
        uitgevoerd, bv. in marktonderzoeksfaciliteiten
        (laboratoria), bij consumenten thuis (use-in-
        home-testing), in het veld (bv. Kassa’s blind beer
        testing op campings), enz.  De soms onnavolg-
        bare percepties van consumenten leiden hierbij
        vaak tot frappante uitkomsten.
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M Sensorische marketing:
    F bedrijven hebben intussen de meerwaarde
        ontdekt van het toepassen van sensorisch
        onderzoek in de commerciële praktijk.
        Enkele voorbeelden:
        G bioscopen die 4-D films tonen: 3-D in
            combinatie met geuren, wind, water(nevel) en
            beweging;
        G Coca-Cola, die in supermarkten de geur van
            versgemaaid gras liet verspreiden, nabij Coke-
            displays die daar in het kader van de WK
            voetbal waren geplaatst;
        G BA, die een bloemengeur in haar vliegtuigen
            verspreidt.
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M Beeldend leren, tekstueel leren:
    F veel mensen zijn taaldenkers, anderen zijn
        beelddenkers. 
        Taal alleen is niet de drager van kennis en
        inzichten; hiervoor zijn beelden, foto’s, films,
        tekeningen, dromen en associaties nodig.

    F Uit neurologisch onderzoek blijkt dat het
        leereffect groter is wanneer zowel beeld als tekst
        wordt ingezet, waardoor de dwarsverbindingen
        van de hersenen worden geactiveerd, en
        zodoende beide hersenhelften samen actief
        worden.
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M Beeldend leren, tekstueel leren:

12

M Beeldend leren, tekstueel leren:
    F bedrijven en marktonderzoeksbureaus zetten
        regelmatig brainstormsessies op over bv. de
        ontwikkelrichting van een product of merk. 
        Hiertoe zijn verbeeldingstechnieken die het
        levende voorstellingsvermogen prikkelen erg
        waardevol.
        Enkele voorbeelden van technieken hierbij:
        G een posterpresentatie met kernelementen van
            de markt, het merk, de klant, e.d.;
        G een reclamecampagne zien als een maaltijd:
            voor-, hoofd- en nagerecht, menukaart, e.d.;
        G een elevator-pitch: in 60 seconden de kern van
            het bedrijf, merk, product, e.d. verwoorden.
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M Neuromarketing, enkele aspecten:
    In de moderne psychologie wordt verondersteld dat
    onze hersenen in figuurlijke zin uit 3 delen bestaan:
    F het ‘nieuwe’ brein (neocortex): gericht op het
        rationele denken;
    F het limbisch brein: gericht op gevoelsmatig
        denken, en
    F het ‘oude’ brein (reptillum): gericht op overleven,
        voortplanting, primitieve levensfuncties. 

    Neuromarketing gaat ervan uit dat juist het ‘oude’ 
    -vlucht of vecht- brein de meeste beslissingen neemt,
    en richt zich op stimuli die dit brein aanspreken.
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M Neuromarketing, enkele aspecten, vervolg:
    Volgens neuromarketeers zijn de belangrijkste 6
    stimuli:
    O egocentrische prikkels: alles draait om onszelf: mij.
        Boodschappen moeten daarom niet gericht zijn op
        kenmerken van een product of bedrijf, maar op de
        voordelen voor mij.  Dus niet: dit product is zuinig
        in gebruik!, maar: u bespaart hiermee tijd en geld!

    O contrast: voor/na, met/zonder, risicovol/veilig,
        snel/langzaam.  Denk bijv. aan dieetproducten met
        foto’s voor en na het gebruik ervan;

>>
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M Neuromarketing, belangrijke stimuli, vervolg:
    O tastbare, begrijpelijke input: het ‘oude’ brein is
        minder ontvankelijk voor woorden en complex
        taalgebruik.  Dus niet: maximale business
        efficiëntie!, maar: verhoog uw omzet per bezoeker!

    O ’begin en einde’: het ‘oude’ brein onthoudt vooral
        het begin en het einde van een boodschap of
        presentatie.  Hierdoor is het slim om vóór of aan
        het einde van de boodschap de kernpunten te
        communiceren of nog eens te herhalen;
    >>
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M Neuromarketing, belangrijke stimuli, vervolg:
    O visuele prikkels: vooral van belang bij adverteren
        en op te vallen tussen alle ‘noise’ van
        concurrenten.  Voor het ‘oude’ brein maakt de
        eerste indruk het verschil:

...Heinz Hot
         Ketchup...
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M Neuromarketing, belangrijke stimuli, vervolg:
    O emotie-prikkels: het ‘oude’ brein reageert op
        verschillende emotie-prikkels, zoals angst, woede,
        blijheid, verdriet, enz.  Zo geniet Coca-Cola al vele
        jaren succes van hun reclames met de bekende
        tunes.
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M Kanttekeningen bij fenomeen neuromarketing:
    neuromarketing lijkt een prachtig nieuw verschijnsel,
    maar veel van de ‘nieuwe’ inzichten zijn al langer
    binnen de marketing bekend.  
    Volgens critici betreft dit weer een soort overwaai-
    ende hype waaraan vooral reclamebureau’s en
    marketing consultants leuk verdienen.

    Zie ook:  https://www.theguardian.com/science/2015/jun/
     28/vaughan-bell-neuroscience-marketing-advertising 
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M Belangrijke eigenschappen van de hersenen:
    voor neuromarketing zijn met name 3 eigenschappen
    van de hersenen van belang: 
    F het aanpassingsvermogen van de hersenen
        (hersenplasticiteit): 
        het brein heroriënteert zich voortdurend op basis
        van de input die het krijgt. 
        Groei en potentievergroting zijn zo pertinent
        aanwezig, dat mensen in feite nooit uitgegroeid
        raken, zolang zij maar steeds nieuwe uitdagingen
        aangaan.
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M Belangrijke eigenschappen van de hersenen:
    3 belangrijke eigenschappen van de hersenen, vervolg:
    F de rol van het onderbewuste: 
        de hersenen zijn voortdurend actief: ‘s nachts,
        overdag, wanneer ook.
        Veel beslissingen worden echter onbewust
        denkend genomen.  Het grote onbewust werkend
        deel van de hersenen kan veel meer verwerken  
        -geschat wordt >200.000 zoveel-   dan het
        bewuste, actieve vermogen van de hersenen. 
        Intelligentie is niet per se gebonden aan de
        waaktoestand, maar mogelijk meer nog aan een
        ‘slaap’toestand.
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M Belangrijke eigenschappen van de hersenen:
    3 belangrijke eigenschappen van de hersenen, vervolg:
    F de werking van spiegelneuronen: 
        spiegelneuronen zijn goed te lokaliseren na-aap-
        cellen in onze hersenen, die het mogelijk maken
        om de mentale toestanden van andere mensen
        goed te kunnen begrijpen en daardoor empathie op
        te roepen.
        Op veelal onbewuste wijze simuleren we zo het
        gedrag van onze medemensen.

>>
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M Belangrijke eigenschappen van de hersenen:
    3 belangrijke eigenschappen van de hersenen, vervolg:
    F de werking van spiegelneuronen (vervolg): 
        Inlevings- en invoelingsvermogen spelen een
        belangrijke rol en leiden tot sterk imitatiegedrag
        en tot non-verbale gelijktijdigheid van acties
        (zitten, staan, niesen, geeuwen, e.d.)
        
        Daar reclame gebaseerd is op visuele
        communicatie  -op imaging technieken- spelen
        spiegelneuronen een belangrijke rol in de
        vormgeving van reclame, waar herkenning een
        belangrijk onderdeel van uit maakt.   
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M Subliminale perceptie:
    F liminaal staat voor de grens tussen het bewuste en
        het onbewuste.  Subliminale perceptie betreft
        waarneming onder de bewuste waarnemings-
        drempel; supraliminale perceptie betreft de
        bewuste waarneming van prikkels.

    F Bij subliminale perceptie gaat het om niet-
        waarneembare prikkels; zelfs wanneer men de
        prikkels wel zou willen waarnemen, zijn deze niet
        waarneembaar.

>>
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M Subliminale perceptie:
    F een bekend voorbeeld van commerciële toepassing
        van subliminale perceptie was het onzichtbaar
        monteren van reclamebeeldjes in een bioscoopfilm
        in de VS in de jaren ‘50.  Dit zou tijdens de pauze
        hebben geleid tot een aanmerkelijk grotere
        verkoop van cola en popcorn.
        Andere voorbeelden:
        G verborgen sekssymbolen in drankreclames;
        G politieke boodschappen waarin andere partijen
            worden zwartgemaakt;
        G achterstevoren gedraaide muziekfragmenten die
            duivelse boodschappen (b)lijken te bevatten (?).

>>
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M Subliminale perceptie :
    F nog meer voorbeelden :


