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 بازاریابی عصبی ، ابزاری برای شناخت ذهن مشتری

 

 
 

 ده:چکی

 

 

هن بازاریابی عصبی ، یک رویکرد نظری ومفهومی نسبتآ جدید است . براساس این ایده ، واقعیت عینی وجود نداشته و در واقع کل جهان ، درون ذ

ن ما قرار دارد ومنحصرآ محصول ادراک ذهنی ما است. این علم جدید تلفیق دو علم بازاریابی و عصب شناسی است وشامل درک عملکرد مغز بدو

تحقیقات  از جدیدی ی شاخه عصبی وارد شدن در جزئیات پیچیده آن است تا از آن برای بهبود عملیات بازاریابی استفاده کند . بازاریابی

 استفاده با محققان .پردازد می کنندگان بازاریابی مصرف های محرک عاطفی و شناختی حسی، مؤثر پاسخ بررسی ی مطالعه به که است بازاریابی

 به که پردازند می مغز فعالیت در تغییرات گیری اندازه به چشم ردیابی های روش و تشدید مغناطیسی با تصویربرداری مانند هایی آوری فن از

کند .هدف  می کمک دارد ها دخالت آن گیری تصمیم در مغز از بخشی چه اینکه و کنندگان مصرف گیری تصمیم چگونگی از ما درک بهتر

ل خرید بازاریابی عصبی این است که بدانیم مغز انسان به چه چیزهایی بیشتر توجه می کند تا بتوان پیام ها را به گونه ای طراحی کنیم که احتما

عدم استفاده از توسط مشتریان افزایش یابد که به دنبال آن سبب کاهش هزینه ها و بودجه بازاریابی وتبلیغات می شود. در آینده و حتی امروزه 

نورومارکتینگ همانند عدم استفاده ی فضانوردان از تلسکوپ الکترونیکی است . در نتیجه می توان با مطالعه ی ذهن مصرف کننده ، گام های 

گاهی و بلندی در زمینه طراحی محصوالتی برداشت که حداکثر نیاز مصرف کننده را تامین کند. در همین راستا این مقاله در جهت افزایش آ

 شناخت بیشتر این حیطه تدوین می گردد. به این امید که بتوان با کاربرد آن در زمینه بازارو مدیریت گام های بلندی برداشت.

 

 

کلید واژه: بازاریابی ، بازاریابی عصبی، تکنیک های بازاریابی عصبی، ساختارمغز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 سحر محمدعلی، 1 محمدمهدی مظفری

 المللی امام خمینی )ره(عضوهیئت علمی دانشگاه بین  -1

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( -2



  
 

 

 

 

 

     

 

مقدمه -1

به علت عالقه ی وافر بازاریابان به تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان و درک نیت درونی آنها ، نظریه ها و مدل 

امروزه های مورد استفاده در تحقیقات مصرف کننده به طور چشمگیری در چند سال گذشته تغییر یافته است. 

عالیت مغزی در سطح غیر عادی و فوق العاده می محققین در حال بررسی روی فرکانس ، مکان و زمان سنجی ف

باشند که از این طریق بتوانند به بازاریابان در درک بهتر مشتریان و کاهش میلیون ها دالری که صرف ابزارهای 

 بازاریابی سنتی و نتایج محدودی که نمی تواند پس زمینه پنهان در رفتار مصرف کننده را شرح دهد ،کمک کنند..

 عصب میان مرز در که است بازاریابی تحقیقات جدید علم باشد می ظهور حال در ای رشته که عصبی ازاریابیب

 برابر در مشتریان عاطفی و شناختی حرکتی، -حسی های پاسخ مطالعه به و دارد قرار بازاریابی و روانشناسی شناسی،

 مغزنگار مغناطیسی  ، (EEG)گار الکترونیکیمغزنمانند ابزارهایی از و پردازد می بازاریابی در شده ارائه های محرک

(MEG) ،تصویربرداری عملکرد تشدید مغناطیسی (FMRI) ، ( ترموگرافی با نشر پوزیترونPET )چشمی ردیاب و 

(ET) در همچنین کند می استفاده ها محرک با مواجه هنگام در مغز مختلف های قسمت فعالیت گیری اندازه برای 

 میزان و قلب ضربان مانند حاالتی شود می گیری اندازه تبلیغاتی های محرک با مواجه نگامه در بدن حاالت علم این

 به تبدیل ای فزاینده طور به کند می ارائه بهتری اطالعات کننده مصرف شناسی عصب علم چون .پوست کردن عرق

 .است گردیده کارها و کسب برای هم و محققان برای هم عالقه مورد زمینه یک

بکارگیری روش های بازاریابی عصبی فراتر از روش های سنتی است ، چرا که هدف از این روش دسترسی  از طرفی

به ذهن مشتریان است . امروزه سازمان ها گامی فراتر برداشته و خواهان کشف انگیزه ها و نیت هایی هستند که 

یافته های آن دریچه جدیدی ر ابه روی منجر به رفتار انسان می شود. بازاریابی عصبی پدیده ای نوظهور است که 

در این راستا این پژوهش در تالش است تا با توصیف مفاهیم ، تکنیک سازمان ها و متخصصان بازاریابی می گشاید. 

 ها ، کاربردهای بازاریابی عصبی و... ابهامات موجود در این زمینه را مرتفع گرداند.

 مشکالت بازاریابی سنتی: -2

محققان بازاریابی ، نمونه ی آماری تحقیقات بازار را دقیق و معتبر در نظر می گرفتند که به  تا چند سال پیش

  %05( 2552،2)1سازمان امکان تصمیم گیری آگاهانه را در کسب وکار می داد. با این حال طبق گزارش  پرادیپ

کالت مواجه شده را فراهم ازشکست محصوالت جدید در بازار وهزینه های اقتصادی ضمنی ، شواهدی قوی از مش

 می کند.

میلیارد دالر در کمپین های تبلیغاتی سرمایه گذاری می شود، روش های مرسوم به  05اگرچه هر سال بیش از 

منظور تالش برای پیش بینی تاثیر این سرمایه گذاری معایبی را نشان می دهد زیرا این روش ها به تمایل و توانایی 

 (Morin, 2011غات قرار گرفته است ، بستگی دارد.)حساس او زمانی که در معرض تبلیمشتری در توصیف چگونگی ا

شکست عمدتا به علت این واقعیت است که مردم تصور می کنند که آنها قادر به توصیف فرآیندهای شناختی خود 

 دی است.هستند که آن را به خوبی شناخته اند، فرآیندهای شناختی دارای اجزای سازنده ناخودآگاه زیا



  
 

 

 

 

 

     

پاسخ های مفصل به عنوان تحقیقات بازار، نظر سنجی ها و گروه های کانون و برخی از این قبیل ، روش های ایده 

آلی برای پی بردن به احساسات یک شخص در مورد محصول یا خدمت نیست زیرا توصیف احساسات تجربه شده 

(معتقد 2552)2دقیق دشوار است. برایدوت  توسط فرد نسبت به یک محرک مانند یک محصول ، بوسیله ی عبارت

 است که محققان باید تالش کنند برای درخواست از ذهن 

 

 

 

PRADEEP 1 

 BRAIDOT 2 

 

خودآگاه که ذهن ناخودآگاه آن ها چه چیزی ثبت می کند و ترجمه آن ها به زبانی که به دقت منعکس کننده این 

مغز پاسخ اصلی ثبت شده را به عنوان فرآیند دسترسی برای پدیده باشد. در گزارش علوم اعصاب روشن است که 

 ترجمه اطالعات ذخیره شده در یک پاسخ فیزیکی را تغییر می دهد که حامل تغییر گفته شده است.

در مورد گروه های کانون، پاسخ شرکت کنندگان ممکن است توسط افراد مسلط گروه تحت تاثیر قرار گیرد ، به 

 شوق ها ، زمان وفشار که ممکن است در گزارش خود دخالت داشته باشد.عالوه عواملی مانند م

نظرسنجی به نوبه خود نیازمند نمونه قابل توجه و ابزارهای طراحی توسعه یافته که قادر به مقابله با متغیرهایی 

 (Pradeep, 2010مانند زبان، آموزش و فرهنگ بین افراد مورد آزمایش است. )

 عصبی:تاریخچه بازاریابی -3

نورومارکتینگ ، ترکیبی از دو واژه ی عصب و بازاریابی ، و بیانگر فعالیت در دو حوزه و رشته ی مختلف علوم عصب 

که این رشته برای اولین بار به جهانیان معرفی شد، مناقشات و  2552شناسی و مطالعات بازاریابی است. در سال 

به بدست آوردن اعتبار و وجهه ی مناسب در بین افراد حرفه ای با بحث و جدل های زیادی را به همراه داشت  اما 

 تبلیغات و بازاریابی ، پیشرفت سریعی را  آغاز کرد.

از آن یاد می شد، به کار نمی رود. در آن زمان تعداد  2552امروزه اصطالح بازاریابی عصبی پایه آنگونه که در سال 

برای اولین بار از تحقیقات بازاریابی عصب پایه 0و سیلزبرین 3 بسیار کمی از شرکتهای آمریکایی مثل برایت هاوس

استفاده و لزوم مشورت با متخصصان این زمینه را به شرکتهای دیگر توصیه کردند. درحالی که روانشناسی عصبی به 

ر شناختی آن می پردازد، نورومارکتینگ بر لزوم در نظ –مطالعه ی رابطه ی بین مغزو کارکردهای روانشناسی 

 گرفتن بررسی رفتار مصرف کننده از دیدگاه مغز انسان تاکید می ورزد.

تبلیغی تهیه کرده بود به نام پپسی چلنج که در آن تعدادی آزمون کور  1705و 1795شرکت پپسی در دهه های 

ه مشخص ن کوکاکوال و پپسی بدون اینکه برند نوشابتیب که از افراد خواسته می شد بیصورت می گرفت ، به این تر

سال بعد ، این تبلیغ جرقه  35باشد ، یکی را انتخاب کنند . در نتیجه ی این تحقیق معموال پپسی انتخاب می شد. 

ایجاد کرد .او با یک ابهام رو به رو شده بود ، اگر افراد مزه ی پپسی را  2ای را در ذهن فردی به نام دکتر مونتاگ

، وی تصمیم گرفت آن تحقیق را  2553بر است؟ بنابراین، در سال ترجیح می دهند ، پس چرا کوکاکوال برند ره



  
 

 

 

 

 

     

. اومی خواست بداند چرا افراد محصولی را مصرف می MRIدوباره تکرار کند اما با روشی متفاوت ، و با استفاده از 

متوجه شد کنند که لزوما عالقه ای به آن ندارند . یافته های وی اولین جرقه های این علم نوظهور بود . مونتاگ 

زمانی که آزمون شونده از برند نوشابه اطالعی ندارد ، حوزه چشایی در مغز او فعال می شود ، اما زمانی که برند 

نوشابه به اوگفته می شود، بخش حافظه ی او تحرکاتی را نشان می دهد . در نتیجه در این حالت کوکاکوال گزینه 

می کند که تبلیغات و وفاداری برند ، انگیزه ی قوی تر نسبت به مزه ی انتخابی است. بنابراین نورومارکتینگ ثابت 

ایجاد می کند. در حالی که نتایج این تحقیق بسیار گمراه کننده به نظر می رسید ، دکتر مونتاگ نتوانست فرضیه 

قیق مشخص ای منطقی را برای چگونگی انتخاب و ترجیح برند از سوی مغز ارائه دهد. با این حال ، نتایج این تح

کرد که قسمت های خاصی از مغز در شرایطی که مصرف کننده بداند چه برندی را مصرف می کند ، بیشتر فعال 

، آن قسمت ها روشن می شوند، چرا که جریان خون در آن نواحی شدت می یابد و  FMRIمی شوند و در دستگاه 

کته حائز اهمیت است که برند قدرتمندی چون اثر آن به صورت نقاط روشن در دستگاه مشخص می شود. ذکر این ن

کوکاکوال ، قدرت تسخیر قسمتی از قشای جلویی مغز را دارد. قسمت جلویی مغز به عنوان مرکز کارکردهای اجرایی 

EF  در مغز در نظر گرفته می شود که مسئول توجه ، کنترل حافظه ی کوتاه مدت و بیشتر فعالیت های مربوط به

مه ریزی است . بنابراین ، با توجه به این تحقیق ، در شرایطی که مصرف کنندگان از نوشیدن فکر کردن مثل برنا

برند کوکاکوال آگاه باشند ، در بیشتر موارد کوکاکوال را بر پپسی ترجیح می دهند و ناحیه ی کارکردهای اجرایی 

ی را می نوشند ، طعم پپسی را به مغز آنها فعال و روشن خواهد شد. اما زمانی که آنها ندانند محصول چه برند

 کوکاکوال ترجیح می دهند.

 

BRIGHT HOUSE 3 

SALES BRAIN  0 

MONTAG 2 

در این حالت فعالترین قسمت مغز فرد، مرکز کارکردهای اجرایی نیست بلکه ، قسمتی قدیمی در ساختار لیمبیک 

گرچه آزمایش صورت گرفته بر روی است . این قسمت از مغز ، مسئول رفتارهای غریزی و احساسی ما است. ا

کوکاکوال و پپسی به تنهایی نمی تواند همه ی محققان تبلیغات و بازاریابی را قانع کند ، اما تمامی آنها را از وجود 

پدیده ای ناشناخته آگاه ساخت که در صورت کشف حقایق و راهکارهای مربوط به آن ، می توان گامی بلند در 

لیغات ، تحقیقات بازاریابی و رفتار مصرف کننده برداشت. در واقع با انجام این مطالعه و با عرصه ی بازاریابی ، تب

توجه به نتایج حاصل شده ، موج عظیمی از انتقادات به سمت نورومارکتینگ  سرازیر شد ، زیرا عده ای براین عقیده 

حت تاثیر قرار دهد . مجله ی ماهیت علم اند که این دانش می تواند بدون تمایل آگاهانه ی فرد ، انتخاب او را ت

با انتشار مقاله ای با عنوان فریب مغز ، جنبه ی اخالقیات ر ادر این حوزه زیر سوال  2550عصب شناسی در سال 

، مدیر ارشد اجرایی شرکت نورو ساینس ، بیان می دارد  6برد. در پاسخ به این انتقادات مطروحه ، دکتر مایکل برامر

عی است که پیشرفت در استفاده از علوم جدید در ابتدای امر بسیار محتاطانه باشد . اما فعالیت نورو که بسیار طبی

پژوهشی استفاده  –مارکتینگ فقط مربوط به تبلیغات نمی شود بلکه ، می توان از آن در تمامی فعالیت های علمی 

کند . با وجود تمامی انتقادات ، سرانجام کرد . فقط گذشت زمان می تواند به موجه بودن این حوزه ی نوین کمک 



  
 

 

 

 

 

     

هیچ کدام از مقاالت انتقادی  2556واژه ی نورومارکتینگ وارد فرهنگ لغت هارپر کالینز شد. وپس از آن در سال 

مجله ی ماهیت علم عصب شناسی و تالشهای صورت گرفته از سوی حامیان حقوق مصرف کننده ، نتوانست مانع از 

 ین شود.پیشرفت این حوزه ی نو

 مفهوم بازاریابی عصبی:-0

 مردم، از مستقیم نظرسنجی جای به ساده، عبارت به .مردم عصبی پردازش بر مبتنی بازاریابی :یعنی نورومارکتینگ

نورومارکتینگ در واقع حاصل ترکیب دو  .شود می ارزیابی عملکردی اسکن یا مغزی نوار از استفاده با آنها ذهنی نظر

عا چه حبان صنایع نشان می دهد که واقعصب شناسی است. این دانش نوظهور ترکیبی به صادانش بازاریابی و 

چیزی در ذهن خریداران می گذرد. اصوال زمانی بازاریاب ها به فکر ابداع نورومارکتینگ افتادند که متوجه یک 

یزی که مردم می اشکال اساسی در روش های سنتی ارزیابی سلیقه و بازخورد مردم به محصوالت شدند. آن چ

گویند با آن چیزی واقعا در ذهنشان می گذرد ، تفاوت دارد. بسیاری از اوقات مردم آن چیزی را به زبان می آورند 

 که تصور می کنند دیگران انتظار شنیدنش را دارند . 

 بازاریابی با سیروانشنا و اعصاب علم میان مرز در که هست ظهور حال در و ای رشته میان ای حوزه عصبی بازاریابی

 متنوع های محرک به نسبت کننده مصرف وشناختی احساسی های پاسخ ارزیابی بر عصبی بازاریابی .است گرفته قرار

 (Karmarkar,2011می کند.)تمرکز

 را انسان های گیری تصمیم تا است آن بر مختلف، علوم مطالعات از مندی بهره با که است دانشی نورومارکتینگ

 بپرسیم فرد از تا نیست نیازی نورومارکتینگ در .گیرد می صورت وی مغز در و ناهشیار صورت به غالباً که کند بررسی

 (1372 درگی،( است مخاطب ذهن اعماق به دستیابی هدف بلکه، ببریم پی او های تصمیم به و

 کند می درگیر را واطفشانع و نها هیجا آنچه کند، می جلب را مشتریان توجه آنچه کشف به تواند می عصبی بازاریابی

 کمک بزرگترین حقیقت در .کند  شایانی کمک آورند، می خاطر به چگونه و آورند می خاطر به آنچه نمیکند، آنچه و

 (1372 زوراویکی، و لئون( اوست رفتار درست درک )کننده مصرف رفتار به( عصبی بازاریابی

 ساختار مغز:-2

آگاه انسان نشان داده که تصمیم خرید ما به اندازه ای که ما فکر می کردیم تحقیقات در مورد ذهن ناخودآگاه و خود

(. ما بسیار احساساتی هستیم . صاحبان کسب وکار که استراتژی های بازاریابی Lindstrom,2010عقالیی نیست.)

نگیزه های خود را بر روی پیچیده ترین مفروضات بنا می کنند اغلب این مطلب را فراموش می کنند که ما از ا

( . برای درک بهتر بازاریابی عصبی الزم است که ساختار مغز را Hill.D,2010عاطفی و احساسی پیروی می کنیم .)

( عصب شناس معروف براین عقیده است که جمجمه انسان تنها یک Paul McLeanبررسی کنیم . پاول مک لین )

 است حال به بررسی هریک از مغزهای سه گانه می پردازیم:مغز را در خود نگاه نمی دارد بلکه در برگیرنده سه مغز 
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مغز خزنده)غریزی(: بخشی از مغز است که به عنوان تصمیم گیرنده سریع عمل می کند. این مغز عهده دار فعالیت 

ثل راه رفتن و.. های اصلی ما برای بقا است و مسئول اعمال غریزی و واکنش های طبیعی ما در کارهای روزمره م

 است. 

مغز هیجانی: این مغز مسئول احساسات وعواطف است وبراساس این مغز است که ما احساس شادی، ناراحتی، خشم 

 و... می کنیم.

مغز جدید)عقالیی(: این مغز تحلیلی است و مشکالت را حل می کند . به عبارتی جوان ترین قسمت مغز است که 

 ی انسان است. تصویر زیر مدل مغز انسان را نشان می دهد.مربوط به تفکرات و اعمال ذهن

 
اما سوال مهم این است که تصمیمات خرید توسط کدام قسمت مغز انجام می شود؟ نکته مهمی که در بازاریابی 

سنتی به آن توجهی نمی شود این است که تصمیمات خرید ما اغلب با مغز خزنده انجام می شود . تا به حال 

فکر می کردند تمامی خریدها با بخش منطقی مغزمان انجام می شود . پس اگر با عملکرد مغز خزنده  بازاریابان

 بیشتر آشنا شویم می توانیم عملیات بازاریابی تاثیرگذارتری طراحی کنیم.

 :تکنیک های مورد استفاده در بازاریابی عصبی -6

 مشاهده برای اعصاب علوم ی رشته در نوین های توسط فناوری عصبی بازاریابی در متفاوتی ابزارهای و ها تکنیک

به برخی از این روش ها اشاره  که شوند می محصول استفاده بوییدن یا و شنیدن دیدن، در درگیر مغزی ی مناطق

 می کنیم:

FMRI تصویربرداری عملکرد تشدید مغناطیسی(: یک روش پزشکی برای اندازه گیری فعالیت مغز بوسیله سطح(

کسیژن در جریان خون است. هنگامی که یک قسمت از مغز فعال تر باشد آن قسمت نیازمند اکسیژن بیشتری ا

 به طور غیر مستقیم می پردازد. ش مدرن است و به بررسی فعالیت مغزاست.این روش یک رو

EEG گسترده کشف شد و یکی از روش هایی است که به طور  1727)مغزنگار الکترونیکی(: این تکنیک درسال

در تحقیقات بازاریابی عصبی استفاده می شود. این روش بوسیله الکترودهایی که بر پوست سر قرار می گیرند امواج 

مغز را اندازه می گیرند و تغییرات زیستی مغز را ثبت می کنند . مزیت این روش قیمت کمتر و سهولت استفاده از 



  
 

 

 

 

 

     

 آن است.

MEGبر ثبت میدان های مغناطیسی مغز در طی یک تحریک حسی  )مغزنگار مغناطیسی(: این روش مبتنی

 است. با کمک این وسیله توانایی تشخیص تغییرات موجود در فعالیت الکتریکی مغز وجود دارد.

PET ترموگرافی با نشر پوزیترون(: این روش یک روش پزشکی هسته ای است و از طریق پوزیترون که ذرات(

 اویری از بدن انسان گرفته می شود.وارد بدن انسان شده و تص ریزی از مواد رادیو اکتیو هستند

ET ردیاب چشمی(: این روش بوسیله ردیابی مسیر چشم ، درجه تمرکز و.. را آشکار می کند . ردیابی چشم(

 کمک می کند که مشاهده کنیم چگونه تصاویر به توجه و فرآیندهای شناختی مورد نمونه تاثیر می گذارد.

 

 :بازاریابی عصبی کاربردهای -9

 حل در اعصاب علوم های آزمایش از با استفاده توان می آیا که است این بازاریابی در مطرح سؤاالت از یکی

 افزایش جمله از کار و کسب زیادی از های زمینه در عصبی بازاریابی و اعصاب علوم از بازاریابی کوشید؟ معضالت

 بازرگانی های ارتقای آگهی تبلیغات، تأثیر افزایش تبلیغاتی، های پیام به خاطرسپاری بهبود تجاری، نام ترجیح

 :پردازیم می کاربردهای آن تفضیلی بررسی به ذیل در .شود می تجاری استفاده نام کردن عملیاتی و تلویزیون

 مشتری ترجیحات و گیری تصمیم بهتر درک به کمک 1-9

 به تا اند بسته قرارداد تجاری های سازمان با اب خصوصیاعص علوم آزمایشگاه 90 از بیش جهان سراسر در امروزه

 انجام

 دانشگاهی مراکز از بسیاری این بر عالوه .بپردازند به آن مربوط مسائل و ها نگرش کننده، مصرف رفتار بر مطالعات

 این در

 آن ترجیحات و کنندگان مصرف تمایالت آشکارسازی اعصاب برای علوم از تنها .نه اند کرده گذاری سرمایه زمینه

 ها

 غیر ارتباطات و کنندگان مصرف شخصی زمان مشکالت در عملی مطالعات در تواند می بلکه شود، می استفاده

 باشد. سودمند آنان نیز آشکار

  تجاری تبلیغات ارتقای 2-9

 که اند رسیده نتیجه بدین محققان .است تبلیغات بخشی اثر بینی پیش و توصیف بازاریابی، اصلی اهداف از یکی

 ها تصمیم گیری

 بدون هم عقالنی های تصمیم گیری حتی و احساسی هستند باشند، استدالل ی پایه بر و عقالنی آنکه از بیش

 برند یک به ما مندی عالقه بروز باعث که احساسات هستند این واقع در .شود نمی عملی احساسی، های کمک جنبه

 از کنندگان مصرف زیرا کنند می ضعیف عمل زمینه این در ریابیبازا سنتی های روش از بسیاری .شوند می خاص

 یا و ها محدودیت استرس، زیادی مانند فاکتورهای عالوه به .عاجزند خود شناختی فرآیندهای احساسات و کامل بیان

 .دارد می باز به محصول نسبت خود تمایالت درست گزارش از را کنندگان مصرف دارد که وجود متفاوت احساسات

 کمک شایانی تجاری تبلیغات تدوین در توانند می کنندگان مصرف ناخودآگاه مغز در جستجو با عصبی بازاریابان

اسکن  از استفاده با دهند، می نشان را تبلیغاتی مرتبط یا تصاویر تبلیغات کنندگان مصرف به که هنگامی .باشند داشته



  
 

 

 

 

 

     

 .گیرد می شکل مشتریان ذهن ناخودآگاه الگوی بر فرضیه ها د،شو می روشن مغز از ناحیه کدام آنکه به بسته و مغزی

 تبلیغات در محرکی و دهد قرار تأثیر تحت را از مغز ناحیه بیشترین تبلیغاتشان دارند تمایل تبلیغاتی های اکثر آژانس

 . نشود منجر هم به خرید اگر حتی نماید ایجاد مغز از نواحی در توجهی قابل که تغییرات است موفق

 آن های جذابیت و محصوالت بهبود 3-9

 را جاذبه بیشترین که نمایند طراحی را تا محصوالتی هستند مشتری ترجیحات درک دنبال به محصول طراحان

 ای پایه انتظارات و فرهنگ جامعه، تأثیر کنندگان تحت مصرف دانید می که طور همان .باشد داشته بازار هدف برای

 کمک با .گیرد می شکل قبلی مصرف های تأثیر تحت ها آن ناخودآگاه های نگرش از یبسیار به عالوه، .هستند خود

 ترجیحات و مصرف کنندگان تمایالت به تا ساخت قادر را محصول طراحان توان می از مغز برداری تصویر های تکنیک

 .نمایند ارائه به بازار را جذابتری محصوالت و برده پی ها آن

 آن کردن عملیاتی و )برند( اریتج نام گسترش و ایجاد0-9

 به .نمود ایجاد را تری جذاب برندهای و شد مشتریان آگاه نیت از توان می عصبی، بازاریابی ابزارهای از استفاده با

 ناحیه در خونشان اکسیژن حجم بگیرند، خاصی قرار )برند( تجاری نام لوگوی معرض در مشتریان وقتی FMRI کمک

 برند آن آیا که نماید می ارزیابی سپس مغز .گردد می  ذهنی درگیری باعث و رود می البا مغز قشرجلوی میانی ی

 به .است داده رخ درگیری بیشتری باشد، بیشتر سازی فعال ی درجه چه هر خیر؟ یا اهمیت دارد فرد برای خاص

 .باشد مشتریان داشته بر بیشتری تأثیرات تا داد افزایش را برند سازی فعال درجه ی توان می عصبی بازاریابی کمک

 تبلیغات تأثیرات افزایش2-9

 ها پیام این از بسیاری که شویم می روبرو های تجاری پیام از انبوهی با روزه همه ما که واقعیت این به توجه با

 تواند نمی دیگر

 سازمان آنچه .است حیاتی سازد می انگیخته بر مشتریان را که آنچه از عمیق درک برانگیزد، را مشتریان حساسیت

 آن بر باید ها

 را مشتری رضایت که است برانگیز تأثر تولید محصوالتی بلکه نیست برانگیز سلطه محصوالت تولید شوند متمرکز

 .نماید فراهم

 فروش افزایش 6-9

 شرکت مثال عنوان به .است بوده ها موفق سازمان فروش افزایش و برند ایجاد در عصبی بازاریابی تکنولوژی

 سؤاالتی به پاسخ بازاریابی عصبی .کند می استفاده عصبی بازاریابی روش از خود جایگاه محصوالت تثبیت در روالموتو

یاری  توانست به موتورز همچنین،بیوک .یافت دست ها آن توان به بازاریابی نمی سنتی های روش با که دهد می

 افزایش % 40 تا %9 از نمایندگی هر برای و داده مشتریان گسترش به را خود های نمایندگی فروش عصبی بازاریابی

 جمله از زیادی های سازمان توسط با موفقیت عصبی بازاریابی روش شد ذکر که طور همان .آورد ارمغان فروش به

 نرم و خودرو مصرفی، مانند کاالهای مختلفی صنایع در و مایکروسافت یاهو، هیوندای، گمبل، پراکتر و های شرکت

 است. شده گرفته ارک به افزار

 :ترفندهای بازاریابی عصبی در قیمت گذاری -0

قیمت گذاری و اعالم قیمت به مشتری موضوع بسیار حساسی است . اگر در این زمینه حرفه ای تر شویم 



  
 

 

 

 

 

     

سودآوری کسب وکارمان افزایش می یابد. در متن زیر به ارائه چند نکته می پردازیم که نتیجه تحقیقات بازاریابی 

 :است

 : توجیه قیمت1-0

وقتی به مشتری قیمتی را اعالم می کنیم باید بالفاصله آن را توجیه کنیم. اگر قیمت ما بیشتر از قیمت مرسوم 

است یا حتی کمتر است ، توجیه قیمت باعث افزایش فروش می شود. توجیه قیمت حس خوبی در مشتری ایجاد 

 یش دهد.می کند و همین حس می تواند احتمال خرید را افزا

 :تاثیر قیمت بر کیفیت ذهنی2-0

وقتی مشتری محصوالت یا خدمات ما را گران قیمت و ارزشمند بداند حس بهتری نسبت به آن خواهد داشت . 

پیش فرض اغلب فروشندگان آن است که مشتری همواره به دنبال پایین ترین قیمت ممکن است ولی این موضوع 

ود دارند که معیار خرید آنها فقط قیمت پایین باشد ولی چنین مشتریانی همیشه درست نیست. البته افرادی وج

معموال برای مدتی طوالنی از ما خرید نخواهند کرد چون دیر یا زود فروشنده ی دیگری را خواهند یافت که کمی 

ودآوری نیستند ارزان تر از ما بفروشد. مشتریانی که تنها دلیل خریدشان از ما قیمت ارزان است معموال مشتریان س

 وباعث رشد کسب وکارمان نخواهند شد.

 :تعداد صفرها3-0

 را از قیمتها وقتی .است ریال 75555 کتاب یک قیمت مثال .دارد صفر چندین اغلب ایران در محصوالت قیمت

هزار  7مینویسیم  تومان 7555 جای به وقتی همچنین !شود می بیشتر خرید و استقبال میکنیم تبدیل تومان به ریال

 استفاده صفر ممکن حداقل از بگذارید نمایش به را محصولی قیمت میخواهید وقتی .میشود بیشتر فروش تومان باز

 این ثبت نام کنندگان بنویسید مثال .بنویسید را صفرها کنید اضافه محصول به ای هدیه میخواهید وقتی .کنید

 میپردازید شما هزینه هایی که دادن نشان در همچنین .میگیرند هدیه ریال 75555 مبلغ به جدید کتاب یک همایش

 ما پرداخت می شود. توسط که است ریال 35555 کتاب این پست هزینه :بنویسید مثال .کنید استفاده صفر از

 :توجیه قیمت به صورت ملموس و تصویری0-0

 قیمت آن توجیه موسمل شهای رو بهترین از یکی .شود می جذب مغزخزنده توسط تصویری و ملموس موارد فقط

 گاهی میتوانیم .میدهد انجام را آن نگرانی بدون و راحتی به او که کنیم مقایسه خریدی با را مشتری خرید که است

 با را مبلغ که آن است مهم نکته .کنیم مقایسه … و پیتزا یک پول تاکسی، هزینه تلفن، قبض پول با را محصول قیمت

 پیتزا گاهی و دارند پیتزا عالقه به جوانان اغلب مثال .میپردازد پول آن برای راحتی به مشتری که کنیم مقایسه موردی

 .کنیم مقایسه پیتزا یک با پول را کتاب مبلغ است کافی بفروشیم نها آ به کتاب یک میخواهیم اگر حال .میخورد 

 :استفاده از قیمت های دقیق2-0

 تومان قرار هزار 25 را محصولی قیمت هیچگاه .کنید استفاده دقیق قیمت های از محصوالت قیمت گذاری در

 توقع تخفیف میشود باعث معموالً دقیق قیمت های همین .ندهید تخفیف هیچ وجه به است ممکن که آنجا تا و ندهید

 هزار 25 مانند دقیق غیر قیمت های .میدهد انتقال مشتری به بهتری حس همچنین دقیق قیمت های .شود کمتر

 زیادی بسیار سود فروشنده و نشده انجام دقیقی محاسبه هیچ گذاری قیمت برای که میکند ایجاد را نیتاین ذه تومان

 .میبرد



  
 

 

 

 

 

     

 

 :نتیجه گیری -7

نورومارکتینگ دانشی است که با استفاده از علوم مختلف بر آن است تا تصمیم گیری های انسان را بررسی کند 

ی گیرد . در نورومارکتینگ نیازی نیست که از فرد بپرسیم تا به ، که غالبآ به صورت ناهشیار در مغز وی صورت م

( 2515تصمیم های وی پی ببریم بلکه هدف ، دستیابی به اعماق ذهن مخاطب است. بنا به گفته لینداسترام )

د بوسیله بازاریابی عصبی زمانی که افکار ناخودآگاه ، احساسات، هیجانات و خواسته های افراد که باعث تصمیم خری

می شود ارزیابی شود می توانیم بفهمیم که چگونه مصرف کنندگان رفتار می کنند و تصمیم می گیرند . مطالعات با 

استفاده از روش های عصبی تصویربرداری ، دیدی نسبت به زمان واقعی پاسخ مصرف کننده به محرک های خاص 

ت و عواطف را برانگیزد که می تواند قوی تر از خود را فراهم می کند. این تصویر از یک نام تجاری می تواند احساسا

محصول باشد . به عبارت دیگر تصویر یک نام تجاری قوی ، باعث تغییر درک نسبت به محصول می 

امروزه به لطف نورومارکتینگ و به مدد فناوری های پزشکی و نمونه های آزمایشی محدود  (Dragolea,2011شود.)

درست دست یافت . شاید دیگر عصر پرسشنامه های عریض و طویل و حتی جلسات  می توان به نتایجی مطلوب و

 کسالت بار گروههای کانونی و تکنیک های رایج بازار سنجی به سر آمده باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 :منابع -15

 : منابع فارسی1-15

اربردهای بازاریابی عصبی در حوزه ( ک1373عالی ، صمد ؛ شکری سرقین ، سمیه ؛ ایمان زاده ، شفیقه . ) (1

های مختلف بازاریابی ، کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب وکار ، تبریز، دانشگاه تبریز و 

 سازمان مدیریت صنعتی.

( بازاریابی عصبی راهکاری برای 1373صیادی توراند ، حسین ؛ جمال پور ، زهرا ؛ طالبی طادی ، مینا .) (2

)نورومارکتینگ( ، اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت ، تهران ، موسسه تسخیر ذهن مشتری 

 همایشگران مهر اشراق

( نقش بازاریابی عصبی بر رفتار خرید مصرف کننده ، اولین کنفرانس بین المللی 1370قراگوزلو، فرشته. ) (3

 ینحسابداری و مدیریت در هزاره سوم ، رشت ، شرکت پیشگامان پژوهش های نو

( ذهن مشتری در دستان بازاریابان ؛ بررسی تئوری ها ، تکنیک ها و کاربردهای 1370کرمی ، امید رضا. ) (0

 بازاریابی عصبی ، دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی ، تهران ، موسسه اطالع رسانی نارکیش

ستراتژی کسب وکار ، ( نگاهی تحلیلی بر بازاریابی عصبی به عنوان طراحی ا1373جعفری ، محمدرضا. ) (2

سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین ، گرگان ، انجمن علمی و حرفه ای مربیان و حسابداران 

 گلستان

 ( نورومارکتینگ ، تهران ، انتشارات بازاریابی 1373درگی ، پرویز.) (6

 92-00، 1( مروری بر بازاریابی عصبی و کاربردهای آن ، شفای خاتم ، 1372اکبری ، مهسا ، ) (9

 30-05،  35بقوسیان ، ژان .ترفندهای بازاریابی عصبی در قیمت وقیمت گذاری ، مجله خالقیت ،  (0

( بازاریابی عصبی ابزاری برای شناخت ناهشیار ذهن مشتریان است ، نشریه 1373بناهان قمی ، محبوبه ) (7

 37-01بانک آینده ، 
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