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Tradycyjny marketing jest jak wróżenie z fusów. Możesz przeprowadzać najściślejsze analizy,
zatrudniać najwybitniejszych specjalistów i stosować najskuteczniejsze znane Ci marketingowe
narzędzia, jednak wynik tych działań jest zwykle jedną wielką niewiadomą. Zamiast siedzieć
nad pustą filiżanką po kawie i liczyć, że może zadziała kreatywna zgadywanka lub nieskuteczne
oraz przestarzałe techniki badawcze, skorzystaj z doświadczeń liderów rynku i pozwól, by działała
moc neuromarketingu! Dzięki niemu zyskasz dostęp do konkretnych i rzeczywistych potrzeb
oraz oczekiwań konsumentów i zdobędziesz realną przewagę konkurencyjną na zatłoczonym
i zaśmieconym rynku.
Niniejsza książka zdradza tajemnicę dotyczącą tego, w jaki sposób i dlaczego mózg kupuje.
Czerpie ona ze źródła najnowszej wiedzy neurobiologicznej i zawiera praktyczne wskazówki
dla przedstawicieli świata biznesu, specjalistów ds. marketingu, projektantów, twórców stron
internetowych, copywriterów i grafików. Wreszcie zyskujesz dostęp do informacji, które kryją
się głęboko w umysłach Twoich klientów — tak głęboko, że oni sami często nie potrafią
wytłumaczyć swoich decyzji. Dowiedz się, jak wykorzystać założenia neuromarketingu
do kształtowania strategii Twojej marki, jak zmieniać produkt i modyfikować ceny, jakie metody
analizy zastosować, żeby opakowania wyróżniały się na półkach, oraz jak nakłonić klientów,
by podczas zakupów sięgnęli po Twój produkt.

• Jak stworzyć komunikat, który trafi do mózgu dzięki zaangażowaniu
wszystkich pięciu zmysłów?
• Jakie strategie efektywnie działają na konsumentów po sześćdziesiątce?
• Jak wykorzystywać preferencje kobiecego mózgu?
• Jakie konkretnie zachowania konsumenckie cechują mózg matki?
• Jak nakłonić do współpracy neurony lustrzane?
• Jak zwiększyć szanse na sukces i obniżyć ryzyko porażki przy wdrażaniu nowego
produktu?
• Jak podświadomość reaguje na przekaz emitowany przez telewizję, internet
i platformy mobilne?
• Jak stworzyć neurologicznie najskuteczniejszą treść dla portali społecznościowych?
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Rozdzia 5.

Pi zmysów
a mózg na zakupach
Dziki lekturze tego rozdziau dowiesz si:
x

Jak funkcjonuje kady z piciu zmysów.

x

Jak stworzy komunikat, produkt, dowiadczenie lub koncepcj, które trafiyby
do mózgu za porednictwem piciu zmysów.

x

Jak pi zmysów na co dzie oddziauje na siebie nawzajem.

x

Jakie s istotne, nowe informacje na temat kadego z piciu zmysów.

Na jakime wspaniaym, kolorowym, smakowitym, melodyjnym, aromatycznym i zmysowym wiecie yjemy! Ludzki mózg tak wspaniale wyewoluowa, e moemy w peni
cieszy si zmysowymi rozkoszami, których dostarcza nam Bkitna Planeta. Nie ulega
wtpliwoci, e inne zwierzta dysponuj bardziej wyczulonymi zmysami. Pod wzgldem
jakoci wzroku nie moemy si w aden sposób równa z sokoem wdrownym, a pies
dysponuje dalece wraliwszym nosem. Delfiny sysz znacznie wicej ni my, podobnie
zreszt jak koty czy gryzonie mieszkajce w Twoim domu lub jego okolicy.
Skd zatem ten zachwyt nad ludzkimi picioma zmysami? O niezwykoci naszej
zdolnoci do odbierania bodców zmysowych decyduje przede wszystkim to, e moemy
swobodnie korzysta ze wszystkich piciu zmysów. U wielu zwierzt wysoka wraliwo
na bodce pewnego rodzaju stanowi rekompensat za brak jednego lub kilku pozostaych
zmysów. Sokó moe „dotyka” wycznie wasnym dziobem i szponami, a koci jzyk musi
si zadowoli znacznie uboszym wachlarzem smaków ni nasz.
Wszechstronno mona zatem uzna za pierwszy z powodów, dla których powinnimy
si cieszy z posiadania takich, a nie innych zmysów. Drugi powód ma zwizek z przyjemnoci, jak czerpiemy z dozna zmysowych. Nasze zmysy dostarczaj nam rozrywki
— tworzymy sztuk i muzyk, eby si nimi cieszy, a nastpnie zachwycamy si ich piknem. To oczywicie swego rodzaju samonapdzajcy si mechanizm. Im czciej sprawiamy sobie tego rodzaju przyjemno, tym wicej powstaje zwizanych z tym cieek nerwowych, a im wicej cudownych rzeczy potrafimy stworzy i doceni, tym wicej radoci
przynosi nam odbieranie dozna zmysowych.
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DEFINICJA WIADOMO CI
Ca wiedz i wszystkie wnioski gromadzimy za porednictwem zmysów. Zmysów uywamy równie do wyraania emocji i uczu.
Nasze zmysy nadaj sens temu wszystkiemu, z czym si stykamy.
Teraz zajmiemy si omawianiem po kolei (rozpoczynajc od najwaniejszego) piciu
zmysów, którymi dysponuje czowiek. Wyjanimy sobie, jak funkcjonuj i jak rol odgrywaj podczas zakupów.

WZROK
O tym, e przywizujemy tak du wag do rzeczy, które widzimy, zadecydoway oczywicie
wzgldy ewolucyjne. Mniej wicej jedna czwarta ludzkiego mózgu bierze udzia w przetwarzaniu bod ców wzrokowych. To znacznie wicej ni w przypadku któregokolwiek z pozostaych zmysów.
Okoo 70 procent ludzkich receptorów zmysowych znajduje si w oczach. W naszym
postrzeganiu i pojmowaniu wiata wzrok odgrywa bardzo istotn rol. Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem na zwrócenie uwagi mózgu na zakupach jest zatem zastosowanie bodców wzrokowych. Na skutek ewolucji wzrok sta si najwaniejszym sporód naszych zmysów, a bodce wzrokowe na ogó maj przewag nad wszystkimi pozostaymi.
Na przykad w przypadku zestawienia elementów wizualnych i dwikowych te pierwsze
mózg uzna za bardziej wiarygodne i istotne. Wanie z tego powodu tekst mówiony, który
towarzyszy reklamie wizualnej, ale nie jest zsynchronizowany z obrazem, zostanie przez
mózg zignorowany.
Co ciekawe, odbiór bod ców wzrokowych dokonuje si nie na poziomie oczu, lecz na poziomie mózgu.
Oczy wychwytuj wiato i poprawiaj ostro obrazu. Niemniej to mózg interpretuje
kolory, ksztaty, wyrazy twarzy i krajobrazy, które si na ten obraz skadaj. Wanie dlatego potrafimy sobie szczegóowo przypomnie obrazy sprzed miesicy, a nawet lat; dlatego
marzenia na jawie maj tak realistyczny charakter; dlatego te w nocy nimy kolorowe,
szczegóowe obrazy, czsto bardziej „realistyczne” ni sama rzeczywisto.
Szczyt intensywnoci odbioru bodców wzrokowych przypada na wiek od pitnastu
do trzydziestu lat. Gdy naukowcy pytaj ludzi po siedemdziesitce o wspomnienia kojarzce im si z okrelonym zbiorem sów czy obrazów, badani na ogó przywouj zdarzenia, które
miay miejsce wanie w tym okresie ich ycia. Wynika to po czci z faktu, e w yciu
wikszoci ludzi midzy pitnastym a trzydziestym rokiem ich ycia bardzo wiele si dzieje.
To wanie w tym okresie wiele osób wyprowadza si z domu rodziców, po raz pierwszy
wstpuje w zwizek mae ski, ksztatuje wasn tosamo oraz gusta, w szczególnoci
muzyczne czy literackie.
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Warto pamita, e równie kolory wystpuj nie tyle w samym wiecie, ile raczej w mózgu.
Nasz mózg „przypisuje” kolory na podstawie informacji o tym, jak wiato widzialne odbija
si od otaczajcych nas przedmiotów. Nie wszyscy widz kolory tak samo. Niektórzy maj
trudnoci z rozpoznawaniem barw, dla innych s one szczególnie wyraziste. Cézanne napisa
kiedy: „Ta sama rzecz obserwowana pod innym ktem stanowi tak interesujcy i zrónicowany przedmiot badawczy, e zapewne mógbym zajmowa si ni miesicami, nie ruszajc si z miejsca, a tylko pochylajc si troch na prawo lub na lewo”.

LUKSUS DWUNO NYCH
Ostro wzroku staa si naszym wielkim atutem w momencie, gdy zamiast na czterech zaczlimy si porusza na dwóch ko czynach. Nagle znalelimy si dalej od ziemi i dalej
od zapachów pozostawianych przez zwierzyn own, drapieniki oraz czonków plemienia. W tym samym momencie zyskalimy jednak moliwo obserwowania otaczajcej nas
sawanny, ledzenia poczyna zwierzt i wizualnego prognozowania, gdzie bd si one
znajdowa, gdy si do nich zbliymy. Ta umiejtno obserwowania otoczenia, celowania
i prognozowania znajduje zastosowanie kadego dnia, niekiedy uwidaczniajc si w niezwyky sposób — na przykad na boisku futbolowym lub lodowisku hokejowym, gdy rozgrywajcy posya pik prosto w rce czekajcego na niego odbiorcy, który jakim magicznym sposobem znajduje si dokadnie tam, dokd wykonane zostao podanie, albo gdy
jeden z hokeistów trafia krkiem prosto pod kij jednego z kolegów z druyny, który ni
std, ni zowd pojawia si we waciwym miejscu.
Umiejtno obserwowania otoczenia, lokalizacji przedmiotu w trójwymiarowej przestrzeni i przewidywania jego przyszej lokalizacji to immamentna cecha naszego mózgu.
Jaki z tego wniosek? Na etapie organizowania przestrzeni sklepowej i tworzenia planogramów naley pamita o tym, jak dobrze mózg radzi sobie z obserwacj otoczenia
i lokalizacj przedmiotów. W szczególnoci warto si upewni, e nic nie przesoni
klientowi widoku przedmiotu bd przedmiotów, które stara si wypatrze. Nadmiernie wysokie póki, które utrudniaj obserwowanie znajdujcej si za nimi przestrzeni,
oznakowanie pene gsto rozmieszczonych napisów i pozbawione obrazów, wskie
alejki sklepowe przypominajce górski wwóz — to wszystko utrudnia korzystanie z tej
z trudem zdobytej umiejtnoci i frustruje mózg na zakupach.
Wszystkie ssaki naczelne, z ludmi wcznie, maj dobrze rozwinity wzrok. Obserwuj
wiat za pomoc dwojga oczu, w zwizku z czym mówi si o widzeniu stereoskopowym. Sygnay wzrokowe trafiaj do kadego oka, a nastpnie za porednictwem jakiego miliona
wókien nerwu optycznego zbiegaj si w skrzyowaniu wzrokowym, gdzie niektóre sporód wókien nerwowych krzyuj si, dziki czemu obie pókule mózgu otrzymuj sygnay z obu gaek ocznych. W rezultacie lewe poowy obu siatkówek przekazuj bodce do
lewej czci kory wzrokowej, podczas gdy impulsy z prawych stron trafiaj do kory w prawej
pókuli. Oznacza to, e przedmioty znajdujce si po lewej stronie obserwatora trafi do
prawej pókuli, a przedmioty po jego prawej stronie zostan przetworzone w lewej pókuli.
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DRAPIE NY JA
Spójrz na siebie w lustrze. W trakcie picia porannej kawy spójrz swojemu maonkowi
prosto w oczy. Pobaw si z dziemi w to, kto duej wytrzyma, wpatrujc si drugiej
osobie w oczy. W kadej z tych sytuacji staniesz oko w oko z niebezpiecznym drapienikiem. Poniewa gaki oczne znajduj si u czowieka bezporednio z przodu gowy,
oczy s doskonale przystosowane do wypatrywania i ledzenia zwierzyny. Takie rozmieszczenie oczu zapewnia nam równie doskonae postrzeganie gbi, dziki któremu
moemy bez trudu ledzi poczynania innych zwierzt. Ludzkie oko dysponuje specjalnymi
mechanizmami, które umoliwiaj mu gromadzenie wiata, wyostrzanie obrazów, koncentracj na obrazach oryginalnych, osadzanie przedmiotów w przestrzeni i ledzenie
ich ruchów.
Tymczasem u zwierzyny ownej (np. jeleni czy wiewiórek) oczy s rozmieszczone po
bokach gowy, co zapewnia doskonae widzenie obwodowe. Wprawdzie oczy po bokach utrudniaj interpretacj gbi, ale daj przewag w postaci szerokiego pola widzenia,
dziki czemu zwierzta te potrafi stwierdzi, e kto si skrada w ich kierunku. Gorzej
by im natomiast szo z prognozowaniem pooenia i „chwytaniem” czego, co znajduje
si przed nimi — ale ostatecznie na tym im szczególnie nie zaley.

LUSTERECZKO, LUSTERECZKO
Skoro jako gatunek w znacznym stopniu polegamy na zmyle wzroku, trudno si dziwi, e wygld danej osoby (w uzasadniony lub nieuzasadniony sposób) wpywa na jej
postrzeganie przez inne osoby. Oto przykady:
Mczyni wol kobiety o rozszerzonych renicach. Taki efekt towarzyszy zwykle
pobudzeniu seksualnemu. W dobie renesansu kobiety celowo przyjmoway niewielkie
iloci miertelnie trujcej wilczej jagody, eby doprowadzi do rozszerzenia renic. Poza
tym maloway sobie skór na biao kosmetykami zawierajcymi arszenik, chcc w ten
sposób zwikszy wasn atrakcyjno dla potencjalnego partnera. Powicenie w imi
pikna nabiera w tym kontekcie zupenie nowego wymiaru.
Atrakcyjni fizycznie przestpcy otrzymuj nisze wyroki.
adniejsze dzieci s lepiej traktowane przez rówieników, a take przez opiekunki
w obkach.
Sporód osób o identycznych kwalifikacjach pracodawca wybiera t najbardziej
atrakcyjn fizycznie.
Urokliwe dzieci dostaj lepsze stopnie w szkole. By moe dzieje si tak dlatego, e
pozytywne informacje zwrotne korzystnie wpywaj na ich poczucie pewnoci siebie.

WZROK — PRAKTYCZNE ZNACZENIE BIZNESOWE
Najwikszy wpyw na Twojego konsumenta wywiera bd wizualne aspekty Twojego
przekazu lub otoczenia, dlatego:
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x

Chcc unikn zagubienia wród chaosu, uywaj prostych i wyranych linii
znajdujcych si na poziomie wzroku.

x

Wykorzystuj „efekt katedry”. Z chwil przekroczenia progu katedry automatycznie
kierujemy wzrok ku górze. Projektujc oznaczenia, a take reklamy zewntrzne
i drukowane, najwaniejsze elementy umieszczaj zawsze na górze.

x

Stosuj zagadki, które daj si atwo rozwiza. W ten sposób przykujesz uwag
mózgu i sprawisz mu przyjemno.

POWONIENIE
Receptory wchowe stanowi w istocie cz skadow ukadu limbicznego, który jest
najbardziej zasadnicz i najbardziej prymitywn czci naszego mózgu. Tylko dwie synapsy dziel je od ciaa migdaowatego, w którym przetwarzane s wspomnienia i emocje.
Bodziec musi pokona sze synaps, eby dotrze do hipokampu, który odpowiada za
gromadzenie wspomnie . Warto zatem starannie dobra zapach, który na zawsze bdzie
si klientom kojarzy z Twoj ofert. Potgi zapachu nie wolno lekceway. Pamitasz
zapach plasteliny? A pamitasz, jak pachnie pyn do ust Listerine? Teraz wyobra sobie,
e kto podmieni te dwa zapachy. Nic wicej nie trzeba mówi.
Zastanów si nad tym: wszystkie inne bodce zmysowe musz pokona dug i krt
drog wiodc do mózgu; w trakcie podróy s wielokrotnie przekazywane z komórki do
komórki. Tymczasem zapach trafia bezporednio do naszych orodków emocji i pamici.
Cho bodce wchowe budz silne emocje i oddziauj na nas z du intensywnoci,
naley je chyba uzna za najsabszy element naszego zmysowego arsenau. Podczas gdy
60 procent naszego mózgu zajmuje si bodcami wzrokowymi, w przetwarzanie informacji
wchowych angauje si zaledwie 1 procent jego zasobów. Ten najmniej niezbdny z naszych zmysów Helen Keller nazwaa „upadym anioem”.

JAK DZIA A ZMYS POWONIENIA?
Z kadym kolejnym wdechem wprowadzamy do nozdrzy kolejn parti czsteczek, które
z udziaem rzsek trafiaj bezporednio do receptorów wchowych. Te z kolei bez zbdnych ceregieli przekazuj je prosto do mózgu. Gdy stykamy si ze znanym lub bardzo sugestywnym zapachem, ciao migdaowate i hipokamp przywouj odpowiednie, szczegóowe wspomnienia. Mam na przykad przyjaciók, u której zapach stodoy wywouje
wspomnienia z dzieci stwa, gdy bawic si u swojej babci, wdychaa ciepy, ziemisty zapach
siana i koni, wsuchiwaa si w bzyczenie owadów i czekaa na lemoniad. Inna z moich
znajomych po zjedzeniu konkretnego rodzaju makaronu na kilka minut przenosi si mylami na ulice Parya, gdzie gorcy i sodki zapach ciasta miesza si z metaliczn, lekko
miedzian woni deszczu spadajcego na brukowane ulice.
Patrzc na to z ewolucyjnego punktu widzenia, trudno si dziwi, e zdobycz wydziela
zapach przyjemny dla myliwego (kto moe ma ochot na stek?), a wo drapienika drani
jego potencjaln ofiar (jeeli zdarzyo Ci si kiedy znale w pobliu duego drapienego
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kota, np. lwa, albo nawet sporych rozmiarów padlinoercy, np. hieny, zapewne miae
okazj poczu ich niepokojcy, by moe nawet wzbudzajcy wstrt zapach). Zmys powonienia odegra kluczow rol z punktu widzenia przetrwania naszego gatunku. Pierwotnie
wykorzystywalimy wch nie tylko przy poszukiwaniu poywienia, ale take w celu dokonania wyboru zdrowego i genetycznie odmiennego partnera, jak równie wtedy, gdy
staralimy si odnale wasne dzieci w ciemnociach nocy. W pocztkowym okresie rozwoju
medycyny zapach odgrywa istotn rol diagnostyczn w przypadku niektórych schorze
— na przykad cukrzycy towarzyszy sodka wo , a przy odrze mamy do czynienia z zapachem przywodzcym na myl pióra. Odpowiednio wyszkolone psy pomagaj nam dzi
wykrywa choroby. Potrafi wyczu nosem czerniaka zoliwego, napad drgawkowy, niski
poziom cukru czy zawa serca. Badacze z dziedziny medycyny wykazuj due zainteresowanie tworzeniem nowych metod wywchiwania przez psy chorób ju na wczesnym etapie ich rozwoju. Pod wzgldem doskonaoci zmysu powonienia czworonone ssaki nie
maj sobie równych. My mamy 5 milionów receptorów wchowych, podczas gdy owczarek
ma ich 220 milionów.

TAJEMNICA ZAPACHOWYCH WSPOMNIE
Dla rzeczy zapadajcych nam w pami istnieje specjalny system pamici zmysów. Chodzi
o pami epizodyczn. Oprócz tego dysponujemy równie innymi systemami pamici —
pamici proceduraln, semantyczn, krótkoterminow, dugoterminow itd.
Pami epizodyczna zdaje si najlepiej pasowa do opisu umysowego wehikuu czasu.
Gromadzi wspomnienia dotyczce tego, co, gdzie i kiedy si stao. Ten system jest modszy
oraz bardziej zoony ni pozostae nasze systemy pamici i najlepiej rozwin si u czowieka.
System pamici epizodycznej osiga dojrzao mniej wicej wtedy, gdy
dziecko ko czy pi lat. Dopiero od tego momentu dziecko potrafi
przypomnie sobie pewne wydarzenia, osadzajc je w okrelonym punkcie
w czasie i w przestrzeni. eby przywoa z pamici potne wspomnienia, warto
wykorzystywa zapachy kojarzce si z dzieci stwem, np. zapach ciepej trawy po
letnim deszczu, cynamonu czy sonego morskiego powietrza. Mózg na zakupach
zacznie wówczas kojarzy Twoj mark, Twój produkt bd sklep z czym bardzo
przyjemnym.
Wikszo trwaych wspomnie wizualnych lub suchowych ludzie tworz w okresie
midzy 15. a 30. rokiem ycia (wanie dlatego odwoania do czasów modoci niezmiennie
przynosz podane skutki). Tymczasem jeli chodzi o wspomnienia zapachowe, najwiksz
si oddziaywania bd miay bodce przywoujce z pamici czasy dzieci stwa. Kolejne
badania potwierdzaj, e okres szczytowej intensywnoci odbierania bod ców zapachowych przypada na wiek od 5 do 10 lat. Wanie w tym wieku mamy okazj po raz pierwszy styka si z pewnymi zapachami, mamy te wtedy sporo czasu, eby si nimi upaja.
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ROZPYLANIE ZAPACHU JAKO TECHNIKA RYNKOWA
Poniewa roztaczajca si wokó nas wo wywouje natychmiastowe, silne i emocjonalne
skojarzenia, udostpnianie klientom przyjemnych zapachów i pobudzanie w ten sposób ich
mózgów wydaje si zupenie rozsdn strategi.
Czonek NeuroFocus Advisory Board, Gerald Zaltman, w swojej ksice zatytuowanej
Jak myl klienci? zauwaa: „Wskazówki zapachowe i zwizane z innymi zmysami s trwale
poczone z ukadem limbicznym mózgu, siedliskiem emocji i stymuluj ywe wspomnienia”. Gdy zapach raz zapisze si w mózgu danej osoby, odpowiednie skojarzenia, a nawet
„dowiadczenia” mog wzbudza take bodce wzrokowe. Jak twierdzi Zaltman: „Reklama
telewizyjna przedstawiajca osob delektujc si zapachem wieo parzonej kawy moe
uruchomi te same wraenia zmysowe u widza”1. (Wicej informacji na temat funkcjonowania neuronów lustrzanych znajdziesz w rozdziale 9.).
Zaltman postrzega zapach jako czynnik, który na wiele rónych sposobów moe wspiera dziaania marketingowe. Wo moe peni funkcj „znacznika pamici”, dziki któremu
znana marka przyjdzie klientowi do gowy szybciej, ni zacznie on rozmyla o produktach sobie nieznanych. Zapach moe równie wpywa na przebieg procesu przetwarzania
informacji — na przykad aromat cytryny wzbudza w nas czujno. Zaltman sugeruje, e
zastosowanie tego rodzaju zapachów mogoby okaza si pomocne przy wprowadzaniu na
rynek nowego produktu. Dzisiejsze testy EEG pomagaj nam ustali, jakie zapachy sprawdzaj si najlepiej w danego rodzaju warunkach.

ZAPACHOWY MARKETING — MARKA
Branding zapachowy zastosowano po raz pierwszy (i chyba z najlepszym skutkiem) w odniesieniu do marek. W kawiarni Starbucks mona zamkn oczy — po zapachu i tak poznamy, gdzie si znajdujemy. Ulegamy soneczno-kokosowej uwodzicielskiej woni sklepów
Tommy Bahama i przenosimy si mylami na pla ju w poowie drogi do kasy. Puder dla
dzieci firmy Johnson&Johnson ma kojcy i uspokajajcy zapach, który przemawia do bardzo wielu osób. Równie rodków piorcych marki Gain nie sposób z niczym pomyli. Czy
Twoja marka ma niepowtarzalny, ikoniczny wrcz zapach? Czy mógby w jaki sposób
wykorzysta potencja silnych, natychmiastowych, odruchowych i skrajnie emocjonalnych
skojarze z czym, co jest zabawne i przyjemne?

ZAPACHOWY MARKETING — PRODUKT
Któ z nas nie zastanawia si kiedy nad zakupem pieczonego kurczaka ze stoiska garmaeryjnego w supermarkecie tylko po to, eby poczu zapach babcinego obiadu z kurczakiem z ziemniakami na gówne danie? Dlaczego sklepy instaluj mynki do kawy, dziki
którym wród regaów unosi si wiey zapach nowych mieszanek ziaren? Co zrobi, eby
zapach jabecznika rozszed si po kawiarni czy bistro albo w sklepowej sekcji piekarniczej?
1

Gerald Zaltman, Jak myl klienci? Podró w gb umysu rynku, Forum, Pozna 2003, s.
224 — przyp. tum.
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Czy zapach wieej pocieli odczuwany podczas pobytu za granic nie uspokaja nas i nie
daje nam poczucia „otulenia”?
Zawsze zastanawiaj si nad tym, jak pachnie Twoja oferta. Nawet jeli Twój produkt
nie ma sobie równych pod wzgldem smaku, nie uda Ci si odnie sukcesu, jeli po wyjciu z opakowania bdzie pachnie plastikiem lub sztucznoci.

NOS A P E
Kobiety dysponuj bardziej wraliwym nosem ni mczyni, znacznie lepiej te radz
sobie z opisywaniem dowiadcze zapachowych. U mczyzn za szczególnie pozytywne skojarzenia budz zapachy ich najbliszych.
Istotnie ludzie zdaj si preferowa partnerów, którzy pod wzgldem genetycznym
nieco si od nich róni. Dziki temu populacja jest zdrowa i silna oraz dysponuje sprawnym ukadem odpornociowym.

ZAPACHOWY MARKETING — OTOCZENIE
Wiemy na przykad, e delikatny aromat cytrynowy zwiksza sprzeda owoców morza
w restauracjach. Subtelny zapach trawy roztaczajcy si wród regaów z nabiaem moe
wywoa u kupujcych skojarzenia z dowiadczeniem beztroski, przypominajc im na poziomie podwiadomym o polach, z których te produkty si wywodz. W salonach oferujcych ekskluzywne samochody lub walizki wyczuwamy intensywny zapach skóry, który
kojarzy nam si z luksusem, relaksem i nagrod. W sklepach z odzie dominuje zapach
morza lub romantyczna mieszanka ró i fioków. Bodce zapachowe maj nas skania do
kupowania produktów, które wpisuj si w nasze pozytywne wspomnienia. Agenci porednictwa nieruchomoci doskonale wiedz, e na przykad pieczenie ciastek skania potencjalnych nabywców nieruchomoci do spojrzenia na ni jako na dom.

PROUSTOWSKA MAGDALENKA
Chyba najsynniejszym literackim odwoaniem do wspomnienia wywoanego przez zapach i smak jest fragment dziea Marcela Prousta, który doznaje nagego olnienia pod
wpywem poczenia smaku i zapachu przywodzcego na myl wspomnienie z dzieci stwa:
Ale w tej samej chwili, kiedy yk pomieszany z okruchami ciasta dotkn mego podniebienia,
zadraem, czujc, e si we mnie dzieje co niezwykego. (…) I nagle wspomnienie zjawio mi si.
Ten smak to bya magdalenka cioci Leonii. W niedziel rano w Combray (…) dawaa mi kawaek
ciasta, zmoczywszy je w herbacie lub w naparze kwiatu lipowego. Widok magdalenki nie przypomina mi nic, nim j skosztowaem (…)2.

2

Marcel Proust, W stron Swanna, Mediasat Poland, Kraków 2004, s. 57–59 — przyp. tum.
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SMAK
Mleko matki to pierwsza rzecz, jakiej wikszo z nas miaa okazj w yciu posmakowa.
Ten smak ksztatuje nasze zamiowanie do sodkiego i ciepego jedzenia. Mleko matki —
podawane w idealnej temperaturze, w atmosferze mioci, wród koysania i wraz z poczuciem bezpiecze stwa, z gaskaniem, umiechem i gruchaniem — wprowadzio nas w wiat
zmysów, w którym funkcjonujemy przez cae nasze ycie.
Kade stworzenie na Ziemi w jaki sposób si odywia. My przyjmujemy poywienie
do ust, w których znajduje si jzyk — gruby i wilgotny misie . U ludzi (ale take u wielu
innych wyej rozwinitych form ycia) w ustach mieci si jeszcze co, dziki czemu moemy poznawa symfoni smaków, rozkoszowa si wspaniaymi winami, fascynowa dokonaniami mistrzów czekolady i wykrzywia si po spoyciu idealnie przyprawionego curry.
Podobnie jak inne zmysy, równie smak dziaa jako mechanizm zabezpieczajcy — zniechca nas do tego wszystkiego, czego spoywanie nie ley w naszym interesie.

ZAPACH I SMAK
Powonienie i smak, cho róni si od siebie, su wspólnemu celowi i czsto wspódziaaj ze
sob. Podobnie jak powonienie, zmys smaku posuguje si chemoreceptorami. Oba zmysy
specjalizuj si zatem w wychwytywaniu sygnaów chemicznych. Chocia wch i smak to dwa
odrbne zmysy i kady z nich dysponuje wasnymi receptorami, czsto wspódziaaj one
ze sob, tak aby umoliwi nam odrónianie tysicy rónych bodców smakowych.
Wanie z uwagi na szeroki zakres tej wspópracy utrata wchu powoduje znaczce
ograniczenie zdolnoci dowiadczania wrae smakowo-zapachowych. Wyjanijmy teraz,
jak te dwa zmysy cz swoje siy, by zapewni nam optymalne wraenia tego rodzaju.
Receptory przekazuj informacje o bodcach smakowych do zako cze wókien nerwowych, skd za porednictwem nerwów czaszkowych impulsy trafiaj do orodków
smaku w pniu mózgu. Stamtd zostaj przekazane do wzgórza oraz do kory mózgu, gdzie
zachodzi wiadomy odbiór bodców smakowych.
Na ogó wraenia zapachowe poprzedzaj te smakowe. Czsto ju sam
zapach pobudza nasze linianki do pracy. Z tych dwóch rodzajów bodców
jako pierwsze odbieramy informacje zapachowe. Zapach bardzo szybko
dociera do mózgu. eby poczu smak ciasta z winiami potrzeba 25 tysicy razy wicej
czsteczek, ni eby poczu jego zapach.

OCHOTA
Moe nam si wydawa, e chodzi o lody — w rzeczywistoci jednak chodzi o neuroprzekaniki. Pewne rodzaje poywienia stymuluj wydzielanie endorfin, rodków przeciwbólowych o dziaaniu podobnym do morfiny, poprawiajcych nam nastrój. Taki efekt przynosi spoywanie sonego i tustego jedzenia, a take cukierków i innych sodyczy.
Ochota na wglowodany rodzi si z potrzeby zwikszenia poziomu serotoniny w mózgu.
Wglowodany dziaaj uspokajajco. Warto przy tym nadmieni, e tego rodzaju zachcianki bywaj genetyczne. W przeciwie stwie do blinit dwujajowych blinita jednojajowe, które rozdzielono bezporednio po porodzie, maj podobne upodobania smakowe.
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SMAK — PRAKTYCZNE ZNACZENIE BIZNESOWE
Zmys smaku mona atwo pobudzi poprzez odwoanie si do ukadu neuronów lustrzanych.
Prezentujc apetycznie wygldajcy produkt, zadbaj o to, by Twój klient zobaczy, jak
kto inny konsumuje go z przyjemnoci. Taki chwyt rozbudza w nas silne pragnienia,
przede wszystkim jednak skania nas do dziaania. Zajrzyj do opisu historii typu: „mapa
widzie, mapa robi” (rozdzia 9.).
Zadbaj o to, by Twoje produkty spoywcze komunikoway si z klientem w sposób wizualny. Nazbyt czsto w sytuacjach, w których obraz sprawdziby si znacznie lepiej, marketerzy sigaj po opisy sowne (np. „fantastyczne piwo z piank”).
Zrezygnuj z korzystania z naprawd sztucznych dodatków, np. maych plastikowych
elementów wkadanych pomidzy produkty spoywcze lub ustawianych w ich pobliu.
Takie zabiegi pozbawiaj produkt realizmu i osabiaj apetyt potencjalnych klientów.

S UCH
Zmys suchu dostarcza nam informacji istotnych z punktu widzenia przetrwania —
ostrzega nas na przykad przed zbliajcym si samochodem lub wozem straackim. Na
tym jednak rola suchu si nie ko czy. Bodce suchowe przyczyniaj si do ksztatowania
gbokich, nostalgicznych wspomnie dotyczcych emocjonalnych chwil, którym towarzyszyy dwiki. Dzieci zasypiaj przy dwiku koysanek. Jeszcze wczeniej kojco i uspokajajco dziaa na nie bicie serca matki oraz jej oddech. Póniej za kochankowie wybieraj
swoje ulubione piosenki. Dziecicy miech wzbudza pozytywne skojarzenia niemal u kadego
czowieka, a piew ptaków za oknem czy koncertowe popisy Rolling Stonesów zapewniaj
naszemu mózgowi niezwyke doznania. Dwiki towarzysz naszym najwaniejszym rytuaom — muzyka odgrywa istotn rol podczas lubów, pogrzebów i ceremonii uko czenia szkoy czy studiów.
Podczas piewania renice nam si rozszerzaj, a poziom endorfin ronie. Naukowo
wykazano, e piew ma waciwoci uzdrawiajce. Pacjenci w stanie piczki reaguj na
muzyk, a osoby umierajce odpraj si przy jej dwikach.
Brzmienie Twojego produktu oraz dwiki syszalne w tle podczas zakupów istotnie
wpywaj na specyfik charakterystycznego podpisu neurologicznego (NIS — Neurological Iconic Signature) danej oferty. Gdy do mózgu na zakupach dobiega syk otwieranej
butelki z napojem gazowanym, chrupanie chipsów czy sczenie kawy, neurony lustrzane podejmuj wzmoon aktywno: „Ja te tego chc. Zdobd to dla mnie”.
Dwik towarzyszcy intensywnemu dowiadczeniu ma istotny wpyw na jego odbiór oraz zapamitywanie. Eliminujc dwik wysypujcych si monet z automatów do
gry w jednorkiego bandyt, kasyna odebray swoim klientom istotne ródo przyjemnoci zwizanej z wygran lub przebywaniem w towarzystwie osoby wygrywajcej. Co
by wola: radosne pobrzkiwanie monet uderzajcych w dno aluminiowego pojemnika, czy
cichy komunikat ponaglajcy do woenia karty, na któr zostanie przelana wygrana?
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DOTYK
W dziedzinie ludzkich zmysów wzrok drapienika to wzgldnie nowy ewolucyjny wynalazek. Pierwotny wch zasuguje na miano tego ze zmysów, który oddziauje na mózg
najbardziej emocjonalnie i bezporednio. Zaszczyt zwizany z posiadaniem tytuu zmysu
najstarszego, najbardziej pobudzajcego i nierozerwalnie zwizanego z naszym przetrwaniem i ewolucj przypada za w udziale dotykowi. Kady z pozostaych zmysów ma swój
konkretny organ — nos, oczy, usta, uszy… Natomiast organem dotyku jestemy my sami.
Warto si nad tym zastanowi. Gdyby dotykanie nie sprawiao nam przyjemnoci,
prawdopodobnie nie pozostawalibymy w zwizkach i nie wydawalibymy na wiat potomstwa. Robimy to wszystko dlatego, e dotyk sprawia nam przyjemno. Dziecko przed
narodzinami, jeszcze zanim usyszy bicie serca matki, czuje jej uspokajajcy oddech i ciepo
otaczajcego je ona. Dziecko zasypia i budzi si, przebywajc w tej cile je otulajcej, bezpiecznej koysce i odczuwajc delikatne koysanie zwizane z ruchami matki.
Jak si zapewne domylasz, w czasach prehistorycznych intensywniejsze kontakty cielesne przekaday si na trwalsze zwizki midzyludzkie i prowadziy do wydawania na
wiat zdrowszego potomstwa, które potem rodzio dzieci posiadajce wiadomo uzdrawiajcej mocy dotyku. To nie przypadek, e seks to najwiksza przyjemno dotykowa.
Czy nie wiadczy to o wielkoci caego projektu — e nic nie daje nam wikszej przyjemnoci ni podejmowanie dziaa przybliajcych nas do celu, który jako gatunek mamy realizowa?
Potrzeba odczuwania kojcego dotyku jest tak wielka, e u dzieci pozbawionych kontaktu fizycznego czsto stwierdza si pewnego rodzaju uszkodzenia mózgu. Jak twierdzi
Diane Ackerman, nawet krótki okres oddzielenia niemowlcia od matki powoduje „zmiany
ttna, temperatury ciaa, schematu fal mózgowych oraz funkcjonowania ukadu odpornociowego”. Po powrocie do matki wszystkie psychologiczne problemy ustpuj niemal
natychmiast; utrzymuj si natomiast skutki stresu fizycznego i zwikszona podatno na
choroby. Ackerman twierdzi: „Ten eksperyment potwierdza, e brak kontaktu z matk
moe wyrzdza dugoterminowe, systemowe szkody”.

NASZ NAJWI KSZY NARZD ZMYS U
Skóra stanowi barier, która oddziela nas od wiata zewntrznego. To ona nadaje nam
konkretny ksztat i chroni przed intruzami. Ogrzewa nas lub chodzi, produkuje witamin
D i zatrzymuje wewntrz pyny. Posiada zdolno cigego i skutecznego naprawiania si.
Nasza skóra way od blisko 3 do 4,5 kilograma, co czyni j najwikszym narzdem naszego ciaa. Nie ulega wtpliwoci, e odgrywa ona najwaniejsz rol w rozbudzaniu podania seksualnego. Poprzez poczenie wzroku i dotyku ssaki naczelne (w tym my) udoskonaliy swoje umiejtnoci w zakresie lokalizowania przedmiotów w przestrzeni. Dotyk
pod wieloma wzgldami stanowi ucielenienie wzroku.
Opuszki palców i jzyk s znacznie wraliwsze ni plecy. W niektórych miejscach mamy askotki, gdzie indziej dotyk wywouje swdzenie, dreszcze albo „gsi skórk”. Najwiksz wraliwoci na nacisk charakteryzuj si owosione fragmenty skóry, poniewa
u podstawy kadego wosa znajduje si dua liczba receptorów czuciowych. Poza tym
w miejscach owosionych skóra jest cie sza.
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Zarówno u myszy i lwów, jak i u ludzi szczególn wraliwoci charakteryzuj si wsy czy
te wosy w okolicy pyska bd ust.
Poszczególne fragmenty ciaa wykazuj rón wraliwo na bodce dotykowe i ból.
Zaley to od liczby i rozmieszczenia receptorów w danym obszarze. Nasze usta doskonale
sobie radz z rozrónianiem rodzajów dotyku, skóra na przedramionach tej umiejtnoci
nie posiada.
Ból wywouje bardzo intensywn reakcj. Wanie dlatego wiele sporód receptorów
dotykowych specjalizuje si w wykrywaniu róde bólu i unikaniu kontaktu z nimi. Ma to
kluczowe znaczenie dla przetrwania jednostki, a w rezultacie równie caego gatunku.

DOTYK — PRAKTYCZNE ZNACZENIE BIZNESOWE
Fragmentami naszego ciaa najbardziej wraliwymi na dotyk s donie,
usta, twarz, szyja, jzyk, opuszki palców oraz stopy. Jaki z tego wniosek?
Produkty wchodzce w kontakt z tymi czciami ciaa powinny wywoywa zmysowe, przyjemne, kojce i zachcajce wraenie dotykowe.
Jak wspominalimy przed chwil, receptory czuciowe znajduj si na caym ciele, ale nie
s rozmieszczone równomiernie. Na przykad na jzyku wystpuje due nagromadzenie kubków smakowych, zdecydowanie mniej receptorów znajduje si natomiast na
plecach. Dotykasz palcami kurtki i od razu wiesz, z jakiego materiau zostaa wykonana,
jaki ksztat maj guziki, a nawet jak ciepa jest danego rodzaju odzie. Poladki natomiast dostarczaj tylko ogólnych informacji na temat twardoci krzesa — wicej si od
nich nie dowiesz. Wanie z tego powodu mapy obrazujce dowiadczenia dotykowe
pynce z palców zajmuj w korze sto razy wicej miejsca ni informacje na temat bodców odbieranych przez doln cz pleców.
Warto zastanowi si nad tym, jakiego rodzaju dowiadczenia zmysowe zapewnia mózgowi na zakupach Twój produkt lub Twój sklep. Jeeli zaley Ci na wzmocnieniu jego
dotykowego charakteru, zadbaj o rozrywk dla palców i stwórz pole do popisu ustom.
W tym rozdziale zajmowalimy si funkcjonowaniem piciu zmysów naszego ciaa.
Zastanawialimy si, jak mona je wykorzysta, eby odpowiednio pobudza mózg na zakupach. Dowiedzielimy si, e:
x

wzrok to najwaniejszy z naszych zmysów i e mózg na zakupach zignoruje kad
informacj sprzeczn z tym, co odbiera za jego porednictwem;

x

zmys powonienia otwiera nam bezporedni drog do magazynu wspomnie
i emocji; skojarzenie z przyjemnym, wanym zapachem moe istotnie zwikszy
szanse Twojego produktu na sukces rynkowy;

x

bodce suchowe podlegaj selekcji i dostosowaniu do naszych zainteresowa ;
mózg na zakupach bez trudu odrzuci wszystkie dwiki, które bd go rozprasza
lub mu przeszkadza (wraz z towarzyszcym im komunikatem);
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x

odbieranie smaków to jedna z najwikszych przyjemnoci mózgu; smak wykazuje
cise zwizki z powonieniem, a wraenia smakowe zwizane z korzystaniem
z produktu zale w znacznej mierze od jego charakterystycznego podpisu
neurologicznego;

x

dotyk to najstarszy z naszych zmysów; jako istoty zmysowe uwielbiamy, gdy si
nas dotyka; kady produkt czy dowiadczenie o charakterze dotykowym musi
umiejtnie pobudza i inspirowa zmys dotyku;

x

aby wywoa kompleksowe wraenie zmysowe i zwikszy w ten sposób poziom
zaangaowania klienta, naley pobudzi kilka zmysów jednoczenie w sposób
synergiczny (tak aby miao to sens);

x

naley si odwoywa do ruchu ciaa w przestrzeni, czynic z niego integralny
element swojego komunikatu; mózg uwielbia obserwowa i wyobraa sobie
intensywne doznania zmysowe i motoryczne.

