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Synopsis. Celem artyku³u by³o przedstawienie mo¿liwo�ci wykorzystania metod neuromarketingowych w bada-
niach konsumentów. Dokonano oceny przydatno�ci elektroencefalografii i funkcjonalnego rezonansu magne-
tycznego w ró¿nie ukierunkowanych badaniach konsumenckich. Okre�lono mo¿liwo�ci realizacji badañ w Polsce
przez analizê oferty agencji badawczych zajmuj¹cych siê badaniami neuromarketingowymi. Stwierdzono, ¿e w
Polsce s¹ dostêpne wszystkie nowoczesne metody badawcze.

Wstêp
Obserwacje i badania aktywno�ci mózgu wykonywane za pomoc¹ funkcjonalnego rezonansu

magnetycznego lub elektroencefalografii mia³y swoje pierwotne zastosowanie w medycynie. Ce-
lem ich stworzenia i wykorzystania by³o niesienie pomocy chorym ludziom, a wiêc leczenie i poma-
ganie. Obecnie metody te wykorzystywane s¹ tak¿e do przygotowywania przekazów marketingo-
wych, celem wywierania wp³ywu na zachowania konsumentów.

Od kilkunastu lat (pierwszy o�rodek neuromarketingu powsta³ w 1998 r. na Uniwersytecie
Harvarda), narzêdzia i metody medyczne znalaz³y zastosowanie w badaniach marketingowych, a
osi¹gane dziêki nim wyniki badañ � w szeroko pojêtym marketingu. Celem dzia³añ jest taki wp³yw
na pod�wiadomo�æ konsumentów, aby przewidzieæ ich zachowania i móc w znacznym stopniu
wp³yn¹æ na ich postawy konsumenckie [Wierciñski 2008].

Neuromarketing budzi wiele kontrowersji. Istnieje obawa, ¿e �wyniki podgl¹dania reakcji ludz-
kiego mózgu�, bêd¹ s³u¿y³y do manipulowania lud�mi, co zreszt¹ nie jest bezpodstawne.

Dzi� wiadomo, ¿e badania mózgu wykorzystuje siê w celu lepszego dotarcia polityków do
swoich wyborców (tworzenie efektywnej kampanii wyborczej jednego z prezydentów) lub okre�la-
nia sk¹d bierze siê, np. religijno�æ, która zgodnie z wynikami takich badañ nie jest kwesti¹ wiedzy
i �wiadomo�ci (aktywno�æ w prawej pó³kuli mózgu), ale emocji ( w czasie badania zarejestrowano
aktywno�æ lewej pó³kuli mózgu w reakcji na stwierdzenie �Anio³y istniej¹ i dbaj¹ o nas��1). Mo¿na
zatem postawiæ pytanie: gdzie jest granica ingerencji w umys³ cz³owieka i w jakich celach mo¿e byæ
jeszcze wykorzystywany ten rodzaj wiedzy.

Celem opracowania jest przedstawienie w jakich sektorach rynku i do rozwi¹zywania jakich
problemów, znajduj¹ w Polsce zastosowanie badania neuromarketingowe. Szczególn¹ uwagê sku-
piono na ofercie agencji badawczych oferuj¹cych badania neuromarketingowe. Dokonano tak¿e
klasyfikacji metod ze wzglêdu na ich zastosowanie w poszczególnych obszarach badawczych.

Dla realizacji zadañ przeprowadzono badania w oparciu o analizê danych literaturowych, ofertê
neuromarketingowych agencji badawczych, analizê raportów bran¿owych (Polskie Towarzystwo
Badaczy Rynku i Opinii � PTBRiO, Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku � OFBOR). Wykorzy-
stano tak¿e obserwacjê uczestnicz¹c¹ (wspó³autorka poddawana by³a badaniom CT i MRI), a tak¿e
wiedzê i do�wiadczenie kliniczne specjalisty � neurologa (wspó³autora tekstu).
* mjr Jaros³aw �wistak � specjalista neurolog, Klinika Naurologii
1 Badanie zosta³o przeprowadzone przez zespó³ uczonych. Harris i Kaplan na Uniwersytecie Kalifornijskim w

Los Angeles (wiêcej Wi�niewski [2010]).
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Elektroencefalografia versus funkcjonalny rezonans magnetyczny
W badaniach konsumentów, s³u¿¹cych rozpoznaniu procesów emocjonalnych wykorzystuje

siê nastêpuj¹ce metody badawcze: funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI), pozytonow¹ to-
mografiê emisyjn¹ (PET), tomografiê emisyjn¹ pojedynczego protonu (SPECT), elektroencefalo-
grafiê (EEG), potencja³y wywo³ane (ERP), magnetoencefalografiê (EEG)2. Znajduj¹ tak¿e zastoso-
wanie w neuromarketingu inne metody, takie jak: Eyetracking (ET), który bazuje na pomiarze pracy
narz¹du wzroku dostarczaj¹c twardych danych ilo�ciowych, a zrazem mierzalnego materia³u jako-
�ciowego, który mo¿e byæ w dalszych badaniach wykorzystywany jako doskona³e uzupe³nienie
innych pomiarów3.

Spo�ród wielu wymienionych powy¿ej metod diagnostyki za najbardziej przydatne uwa¿a siê
dwie s³u¿¹ce do �podgl¹dania mózgu�. S¹ to: elektroencefalografia i funkcjonalny rezonans ma-
gnetyczny [Ohme 2008a].

Elektroencefalografia (EEG)
Metoda ta wykorzystuje fakt komunikowania siê komórek mózgowych i wspó³wystêpowania

³adunku elektrycznego. Aktywno�æ w ró¿nych okolicach mózgu, t³umaczona jest przy u¿yciu map
mózgu, która mierzy aktywno�æ mózgu zwi¹zan¹ m.in. z procesami emocjonalnymi4. W celu prze-
prowadzenia badania, osobie badanej zak³ada siê na g³owê czepek z umieszczonymi w nim elektroda-
mi, które s³u¿¹ do przesy³ania sygna³u (standard to osiem elektrod z ka¿dej strony i trzy na �rodku).

Przy doborze respondentów do badania nale¿y uwzglêdniæ fakt, ¿e osoby bior¹ce w nim udzia³
nie mog¹ mieæ problemów neurologicznych, przeciwwskazaniem jest klaustrofobia i padaczka.
Poza tym, w ci¹gu 3 godzin przed badaniem nie mog¹ za¿ywaæ ¿adnych �rodków pobudzaj¹cych,
ani spo¿ywaæ napojów zawieraj¹cych kofeinê.

Badanie przeprowadzane w celach marketingowych, polega na prezentowaniu respondentowi
bod�ców na ekranie komputera. Rozpoczyna siê od przedstawienia bod�ców referencyjnych, bê-
d¹cych punktem odniesienia przy pó�niejszej analizie. Reklamy przedzielane s¹ zawsze specjalny-
mi planszami, które pe³ni¹ rolê buforów wyciszaj¹cych organizm po ka¿dej prezentacji. Wszystkie
bod�ce s¹ prezentowane w grupach z rotowan¹ kolejno�ci¹ ekspozycji. Rejestracja sygna³ów
psychofizjologicznych jest zsynchronizowana z czasem ekspozycji badanych bod�ców. W regu-
larnych odstêpach czasu, do gabinetu wchodzi osoba prowadz¹ca badanie i przeprowadza spe-
cjalne zadania dystrakcyjne. Ich celem jest maksymalne obci¹¿enie pamiêci roboczej oraz utrudnie-
nie ewentualnej ruminacji5, która mo¿e prowadziæ do konsolidacji �ladów pamiêciowych zwi¹zanych
z bod�cami. Czas badania w³a�ciwego mie�ci siê zazwyczaj w przedziale miêdzy 50 a 60 minut6.

Istniej¹ trzy podstawowe sposoby analizowania reklam przy u¿yciu EEG. Ich charakterystykê
opisano w tabeli 1. S¹ to analizy: referencyjna, wertykalna i horyzontalna. W klasycznych bada-
niach zapis EEG analizuje siê wzrokowo, rozró¿niaj¹c amplitudê, czêstotliwo�æ i kszta³t fal, lub ich
sposób wystêpowania i rozmieszczenie. Statystyczn¹ analizê wykonuje siê komputerowo przy
u¿yciu odpowiednich programów (np. MATLAB). Wed³ug czêstotliwo�ci rozró¿nia siê piêæ rodza-
jów pasm fal mózgowych:
� delta, theta � fale wolne (nadprodukcja energii � stan letargu),
� alfa � równowaga energetyczna (stan relaksu),
� SMR, beta (1 i 2) i niestale wystêpuj¹ce gamma � fale szybkie (nadmierne zu¿ycie energii �

pobudzenie).
Poszczególnym stanom zachowania konsumenta odpowiadaj¹ wzory EEG z przewag¹ pasm fal

wolnych lub szybkich. W du¿ym uproszczeniu mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e na podstawie zapisu
badania elektroencefalograficznego mo¿na wnioskowaæ o stanach, w jakich znajdowa³a siê w ana-
lizowanym okresie badana osoba. Fale gamma s¹ bardzo istotne, gdy¿ s¹ pasmem zwi¹zanym z
koncentracj¹, percepcj¹, pamiêci¹ oraz z nadzwyczajnymi doznaniami i wynikami.

2 Szczegó³owy opis wymienionych metod mo¿na znale�æ m.in. w opracowaniu Ohme [2009].
3 Niektórzy badacze nie zaliczaj¹ badañ eye trackingowych do neuromarketingu.
4 O wadach i zaletach opisywanej metody, oraz jej kosztach napisano m.in. w: �wistak, Wicka [2010].
5 Ruminacja � rodzaj obsesyjnych my�li charakteryzuj¹cy siê ci¹g³ymi w¹tpliwo�ciami co do jako�ci i faktu

wykonanych czynno�ci.
6 Opis badania pochodzi z artyku³u Ohme 2008.
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G³ównymi zaletami predestynuj¹cymi elektroencefalografiê do badañ konsumentów s¹: wyso-
ka rozdzielczo�æ czasowa, stosunkowa tanio�æ i ³atwo�æ w u¿yciu, w porównaniu do funkcjonalne-
go rezonansu magnetycznego. Wynik badania EEG wskazuje na konkretne sceny, s³owa lub d�wiê-
ki, na które reaguje badany. Obecnie na podstawie analizy fal mózgowych mo¿na [Ohme 2007]:
� opisaæ reklamê z precyzj¹ do u³amka sekundy,
� wskazaæ sceny generuj¹ce najsilniejsze emocje, najg³êbsze zaanga¿owanie i najwiêksz¹ energetyzacjê,
� opisaæ reakcje na obraz, �cie¿kê d�wiêkow¹, wypowiadane s³owa, zastosowane efekty specjalne,
� odnie�æ uzyskane informacje do reklam konkurencji.

Wykorzystuj¹c badanie fal mózgowych, mo¿na rekomendowaæ:
� która wersja podk³adu muzycznego bêdzie najtrafniejsza,
� jak pokazywaæ branding i opakowanie,
� która wersja narracji bêdzie najbardziej przekonuj¹ca,
� która wersja demo i packshotu jest najbardziej anga¿uj¹ca,
� która wersja ostatnich 3 sekund reklamy najlepiej energetyzuje konsumenta.

Funkcjonalny rezonans magnetyczny
Funkcjonalny rezonans magnetyczny to jedna z najnowszych technik neurobrazowania mó-

zgu. Polega ona na rejestrowaniu zmian w przep³ywie krwi utlenionej na trójwymiarowych zdjê-
ciach mózgu badanej osoby.

Obserwacje te mo¿na wykonywaæ podczas emisji reklamy telewizyjnej, radiowej lub prezen-
towania materia³ów drukowanych. Mankamentem tego badania jest du¿y ha³as i umieszczenie bada-
nej osoby w skanerze (klaustrofobia), co sprawia, ¿e badany przebywa w nienaturalnych warunkach.

Wykorzystuj¹c funkcjonalny rezonans magnetyczny, mo¿na zaobserwowaæ miejsca w mózgu
gdzie oddawany jest tlen, wiêc intensywniej pracuj¹ neurony. Widoczny sygna³ jest nazywany
sygna³em BOLD7. Ze wzglêdu na to, ¿e jest on s³aby i wymaga zastosowania silnych magnesów
lepsze do badañ neuromarketingowych s¹ skanery fMRI ni¿ MRI, co podnosi koszt tych badañ.

Do zdecydowanych zalet tego urz¹dzenia nale¿y mo¿liwo�æ obserwacji zmian aktywno�ci mó-
zgu w skali kilku sekund i dok³adna ich lokalizacja. Dziêki powsta³emu obrazowi, mo¿na zidentyfi-
kowaæ poszczególne obszary mózgu zaanga¿owane w przetwarzanie analizowanych informacji.
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7 BOLD � Blood-Oxygen Level Dependent.
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Dlaczego tak istotna jest obserwacja mózgu konsumenta? Naukowcy udowodnili, ¿e kiedy w
naszym umy�le po raz pierwszy pojawia siê zamiar kupienia produktu, w tyle g³owy zostaje uaktyw-
niona kora wzrokowa. Kilka u³amków sekundy pó�niej mózg zaczyna analizowaæ produkt ze wszyst-
kich stron, co uruchamia uk³ady pamiêci w p³acie dolnoskroniowym, znajduj¹cym siê tu¿ nad
lewym uchem nieco z przodu g³owy. Wreszcie w chwili, gdy produkt zostaje uznany za po¿¹dany �
co jest celem ka¿dego reklamodawcy � intensywnie zaczyna pracowaæ obszar w p³acie ciemienio-
wym, znajduj¹cy siê nad prawym uchem nieco z ty³u [Adler, Bratkowski 2004]

Gdy t¹ wiedzê uzupe³nimy dodatkowo o informacjê, ¿e 95% aktywno�ci umys³owej cz³owieka
przebiega bez udzia³u �wiadomo�ci (tu w³a�nie nale¿y szukaæ decyzji zakupowych, które przebie-
gaj¹ bez udzia³u autorefleksji), to jasnym staje siê, ¿e rozpoznanie w jaki sposób nasz mózg reaguje
na okre�lone bod�ce umo¿liwia wp³ywanie na postêpowanie konsumentów przez takie formu³owa-
nie przekazu, np. reklamowego, które zapewni wywo³anie okre�lonych reakcji.

Z badañ Haynesa wynika, ¿e obszary kory przedczo³owej, a¿ siedem sekund wcze�niej przewiduj¹, co
zamierzamy zdecydowaæ. Profesor Haynes, wraz z badaczami z Max Planck Institute w Lipsku, zbada³
aktywno�æ mózgów 14 ochotników za pomoc¹ funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Zadaniem ich
by³o naciskanie wedle uznania przycisków praw¹ lub lew¹ rêk¹. W czasie prowadzonych badañ okaza³o
siê, ¿e moment podjêcia decyzji poprzedza³ o pó³ sekundy naci�niêcie przycisku, jednak aktywno�æ mózgu
gwa³townie ros³a a¿ siedem sekund wcze�niej (rys. 1). W 60% przypadków naukowcom udawa³o siê
prawid³owo przewidzieæ, który przycisk zostanie wybrany. Na podstawie tych badañ wiadomo, ¿e ju¿ 7
sekund wcze�niej wiadomo co zdecydujemy [Astan 2008].

Neuroobrazowanie daje odpowied� na
pytanie, które struktury mózgu reaguj¹ naj-
silniej na grupê bod�ców. Badanie fal mó-
zgowych ujawnia, które konkretnie bod�ce
wywo³uj¹ takie emocje. Metody neuroobra-
zowania pozwol¹ na udzielenie odpowie-
dzi na pytanie: czy reklama jest skuteczna,
natomiast wyniki badania EEG wska¿¹ na
konkretne sceny, s³owa lub d�wiêki. Mo¿e-
my dowiedzieæ siê w czasie rzeczywistym
jak przebiegaj¹ procesy emocjonalne, za-
anga¿owanie oraz energetyzacja organizmu
w trakcie trwania kolejnych fragmentów
przekazu reklamowego (nawet z dok³adno-
�ci¹ do 1 sekundy).

Obydwie metody badañ s¹ bardzo przy-
datne, jednak wydaje siê, ¿e ze wzglêdu na
koszty, które w przypadku zastosowania
fMRI s¹ bardzo wysokie, niektóre problemy
badawcze mog¹ byæ rozwi¹zywane przy u¿y-
ciu samego EEG lub EEG w po³¹czeniu z in-
nymi metodami. Takiego zdania jest równie¿
Soluch � prezes firmy NeuroDevice, który
twierdzi, ¿e ��najwiêcej wniosków mo¿na
wyci¹gn¹æ stosuj¹c ró¿ne metody komple-
mentarnie (i tak te¿ postêpujemy). Oczywi-
�cie w odró¿nieniu od klasycznych metod,
neuromarketing pozwala na �g³êbsze� anali-
zy reakcji na badane bod�ce i ze wzglêdu na
brak mo¿liwo�ci manipulacji wynikami � bar-
dziej obiektywne�8.

odhcyzcwadabdotemróbodynawonoporP.2alebaT
hcyzcwadabwómelborphcynol�erkoainaz¹iwzor

ainawosotsazyrazsbO
ugnitekramoruen

ydotemenawonoporP
ainadab

amalkeR daiwyw+GEE
ynoibê³gop

utkudorpajckurtsnoK TE+GEE

aideM daiwyw+GEE
ynoibê³gop

ikrameinagezrtsoP ynoibê³gopdaiwyw+TE

� .0102skciH,ttayWeiwatsdopanensa³weinawocarpo:o³dór

Rysunek 1. Proces podejmowania decyzji obrazowa-
ny w MRI
�ród³o: Max Planck Institute.

8 Opinia przekazana przez prezesa firmy Neu-
roDevicePaw³a Solucha z firmy NeuroDi-
vace wspó³autorowi tekstu.
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W tabeli 2 przedstawiono zestawienie obszarów badawczych najbardziej odpowiednich do
zastosowania badañ neuromarketingowych ze wzglêdu na wystêpuj¹ce zaanga¿owanie emocjo-
nalne i du¿y poziom zaanga¿owania konsumentów.

Opis obszarów wykorzystania metod diagnostyki medycznej w badaniach
marketingowych konsumentów

Rozwa¿aj¹c problem wykorzystania badañ neuromarketingowych w Polsce, warto przyjrzeæ siê
rynkowi badañ, bior¹c pod uwagê jego strukturê podmiotow¹ i przedmiotow¹ i skupiaj¹c uwagê,
zarówno na jego stronie popytowej jak i poda¿owej. Po pierwsze, warto przeanalizowaæ, które z
obecnych na polskim rynku badañ marketingowych agencje zajmuj¹ siê badaniami neuromarketin-
gowymi i co obejmuje ich oferta. Po drugie, jakie podmioty zainteresowane s¹ wykorzystywaniem
tych innowacyjnych metod badawczych do rozwi¹zywania swoich problemów marketingowych.

Rynek badañ marketingowych na koniec 2009 roku osi¹gn¹³ warto�æ ok. 621 mln9. Jest to wiêc
�³akomy k¹sek� dla instytucji badawczych i je�li nawet udzia³ w nim firm, zajmuj¹cych siê neuro-
marketingiem jest na razie niewielki, to pamiêtaæ nale¿y, ¿e ca³y czas s¹ to badania innowacyjne, o
których mówi siê w Polsce dopiero od 2004 roku.

W Polsce jest niewiele stricte neuromarketingowych agencji badawczych, za� spo�ród pozosta³ych
obecnych na rynku, tylko kilka wykorzystuje te nowatorskie metody badawcze w swojej dzia³alno�ci.

Firmy neuromarketingowe i ich oferta
Neuralia jest najm³odsz¹ firm¹ oferuj¹c¹ badania neuromarketingowe, dzia³aj¹c¹ na rynku us³ug

badawczych. Powsta³a w 2008 roku, firma obs³uguje przedsiêbiorstwa z bran¿y FMCG i telekomu-
nikacyjnej, wspó³pracuje tak¿e z domami mediowymi i agencjami PR.

W ofercie firmy znajduj¹ siê badania skuteczno�ci reklam, analizy rynku marek produktowych
w oczach klientów, analizy produktów szybko zbywalnych (FMCG), a tak¿e wizerunku osób pu-
blicznych [Fura 2008]. W badaniach firma wykorzystuje nastêpuj¹ce metody:
� GSR � urz¹dzenie badaj¹ce reakcjê elektryczn¹ skóry,
� EMG � urz¹dzenie badaj¹ce napiêcia miê�ni twarzy,
� ET � urz¹dzenie �ledz¹ce ruchy ga³ki ocznej i badaj¹ce pole zogniskowanej uwagi konsumenta.

Dwa z ciekawszych jej produktów to: neuroBRAND i neuroProduct. NeuroProduct, to us³uga
kierowana do wszystkich klientów planuj¹cych wprowadziæ na rynek nowy produkt lub pragn¹-
cych dokonaæ kompleksowej ewaluacji ju¿ istniej¹cych produktów. Precyzyjna analiza wybranego
produktu � pozwala zoptymalizowaæ wersjê opakowania, okre�liæ jego cenê i oceniæ pozosta³e
sk³adowe jego pozycjonowania. Dostarcza informacji o emocjach, które wywo³uj¹ wybrane aspek-
ty danego produktu (kolorystyka opakowania, smak, zapach, sugerowana cena, u³o¿enie w�ród
innych towarów na pó³ce sklepowej itp.). Pozwala na precyzyjne wskazywanie punktów skupiania
uwagi (w przypadku analizy elementów wizualnych tj. opakowanie czy umiejscowienie w�ród
innych produktów). NeuroBRANDT,  to system s³u¿¹cy do badania brandów. Dziêki zastosowa-
nym metodom neuronaukowym, Neuralia oferuje swoim klientom uzyskanie informacji dotycz¹-
cych m.in.: pozycjonowania i wymiarów emocjonalnych marki. Dodatkowo umo¿liwia precyzyjny
brand tracking (rozpoznawalno�æ spontaniczna i wspomagana), zarówno przed i po kampanii.
NeuroBRAND jest, zdaniem oferenta, aktualnie jedn¹ z najbardziej rzetelnych i skutecznych metod
badania marki [www.neutralia.eu].

NeuroDevice jest kolejn¹ agencj¹ badawcz¹ neuromarketingow¹, oferuj¹c¹ stosowanie narzêdzi po-
miarowych wykorzystywanych w naukowych badaniach psychofizjologicznych oraz wiedzy o zachowa-
niach cz³owieka, w procesie optymalizacji bod�ców marketingowych. Jej witryna internetowa zawiera
nastêpuj¹ce informacje: dostarczamy informacji potrzebnych do zrozumienia zachowañ konsumenckich,
nie zawsze racjonalnych i nie zawsze zgodnych z obowi¹zuj¹cymi trendami.

Prowadz¹c zlecone badania wykorzystuje: fMRI, SGR (badanie reakcji skórno-galwanicznej) i
ET (eye tracking). Wyniki przeprowadzanych przez t¹ agencjê badañ pozwalaj¹ na:
� planowanie reklamy, produktu, marki, opakowania � ukierunkowanych na preferencje konsu-

menta/klienta projektowanie zorientowane na bod�ce z pozoru nieistotne w reklamie, analizê
efektywno�ci reklamy,

9 Szacunki OFBOR
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� innowacyjne zastosowania badañ neuromarketingowych do sensomotorycznej i organolep-
tycznej oceny produktu (np. badanie reakcji na zapach, fakturê opakowania) oraz analizê spój-
no�ci sfery werbalnej z przekazem niewerbalnym reklamy [www.neurodevice.pl].
Laboratory & Co jest najstarsz¹ neuromarketingow¹ firm¹ badawcz¹ dzia³aj¹c¹ w Polsce, utwo-

rzona w 2004 r. przez Rafa³a Krzysztofa Ohme, prekursora neuromarketingu w Polsce. Agencja dzia³a
tak¿e w USA i Rumunii. Na sta³e wspó³pracuje z klientami z Rosji. Firma w swoich badaniach wykorzy-
stuje aparaturê do badañ: SGR (badanie reakcji skórno-galwanicznej ) EEG i EMG.

Laboratory & Co oferuje ró¿norodne analizy biometryczne: pojedynczych reklam, badania typu
Best Practice (pozwalaj¹ce na opracowanie najlepszych sposobów pokazywania produktu, packsho-
tów, najlepszych dla kategorii metafor), dobór najlepszej muzyki do reklamy, badania typu ad mastering
(analiza re¿yserskiej wersji reklamy pozwala na optymalny dobór scen, dopracowanie konstrukcji rekla-
my, rekomendacje do przygotowania krótszej wersji reklamy). Wszystkie metodologie LAB osadzone
s¹ w dorobku psychologii naukowej i pozwalaj¹ na wyj�cie poza deklaracje respondentów10. Sektory
dla których prowadzi badania to: FMCG (dominuj¹ca bran¿a), finanse, telekomunikacja, media, urz¹-
dzenia elektroniczne, farmaceutyczny.

Wykorzystanie takich metod, jak EEG pozwala na zweryfikowanie utartych pogl¹dów dotycz¹-
cych przekazu reklamowego. Wyniki badañ z zastosowaniem EEG, GSR i EMG, przeprowadzone na
grupie odbiorców dwóch reklam, których tre�æ oparta by³a na stereotypach dotycz¹cych mêskich
i ¿eñskich ról spo³ecznych udowodni³y, ¿e reklama mo¿e bawiæ, ale nie musi to i�æ w parze z potencja³em
do budowania marki i sprzedawania produktu.

Jednym z ocenianych przekazów by³a reklama Pronto oparta na tzw. tradycyjnym podziale ról
(kobieta dba o ³ad i porz¹dek domowego ogniska). Badaniom poddano mê¿czyzn i kobiety w wieku
25-55 lat. Na widok sprz¹taj¹cej i zwijaj¹cej dywan kobiety (tre�æ reklamy) mê¿czy�ni zareagowali
pozytywnie, choæ przez wyraz twarzy starali siê to ukryæ (chêæ zachowania politycznej poprawno-
�ci � moda na równy podzia³ obowi¹zków). Kobiety od pocz¹tku przejawia³y negatywne emocje.
By³o to niezmienne, nawet w trakcie prezentacji samego produktu. Pewne zró¿nicowanie reakcji
zaobserwowano u kobiet m³odszych, one pozytywnie reagowa³y na nowy produkt, kobiety starsze,
ze wzglêdu na do�wiadczenie, nie zmieni³y podej�cia.

Badacze wysunêli nastêpuj¹cy wniosek: pomimo, i¿ kobiety i mê¿czy�ni zareagowali inaczej na
reklamê �rodka czysto�ci, to mamy podobne mózgi i nikt nie kwapi siê do sprz¹tania11. Kilka agencji
badawczych, dzia³aj¹cych w Polsce, poza klasycznymi metodami badañ marketingowych, wyko-
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11 Przyk³ad pochodzi z artyku³u: Jagielska 2010.
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rzystuje tak¿e niektóre z metod neuromarketingowych. Mo¿na by tu wymieniæ firmê Millward
Brown SMG / KRC i PMR Research.

Jednym z nielicznych przyk³adów wykorzystania neuromarketingu przez pozosta³e agencje ba-
dawcze, jest badanie przeprowadzone przez firmê PMR Research w 2010 r. Na zlecenie globalnej firmy,
dzia³aj¹cej w sektorze FMCG (Fast Moving Consumer Goods), przeprowadzono 53 sesje testu kon-
ceptów reklam telewizyjnych, korzystaj¹c z elektroencefalogramu i eye trackera. Respondentami w
badaniu byli regularni konsumenci okre�lonych produktów spo¿ywczych. Ka¿da sesja testowa trwa-
³a 60 minut, a badanie zosta³o przeprowadzone w sali fokusowej w centrum Warszawy.

Popyt na badania w tym neuromarketingowe
Z danych Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO) wynika, ¿e w wydatkach

na badania marketingowe, tradycyjnie ju¿ najwiêkszy udzia³ mia³ sektor FMCG (2008 r. � 40,1%),
który obok rynku mediów (9,2%) i producentów farmaceutyków (6,3%) jest segmentem najbardziej
zainteresowanym nowatorskimi metodami badañ. Udzia³ wybranych sektorów w wydatkach na
badania w latach 1998-2008 zaprezentowano w tabeli 3.

Wszystkie z badanych firm neuromarketingowych, jako odbiorców swoich us³ug, wskazywa³y
firmy z sektora FMCG poza NeuroDevice (co nie oznacza, ¿e w przysz³o�ci nie bêdzie prowadziæ
badañ dla tego sektora), która charakteryzuj¹c swoich obecnych odbiorców wskaza³a na bran¿e,
od budowlanej, przez spo¿ywcz¹, po odzie¿ow¹, zastrzegaj¹c siê, ¿e nie bada produktów/reklam
skierowanych do dzieci.

Obecnie, omawiane metody badawcze znajduj¹ coraz powszechniejsze zastosowanie na rynku,
szczególnie w takich krajach, jak: Ameryka (np. kampania wyborcza obecnego prezydenta USA
realizowana by³a w oparciu o metody neuromarketingowe), Niemcy i Wielka Brytania. Przewiduje
siê tak¿e, ¿e w przysz³o�ci 95% walki o klienta, bêdzie siê odbywaæ poza jego �wiadomo�ci¹ [Lind-
strom 2009, Falkowski, Tyszka 2009, Falkowski 2008]. Uprawnia to do sformu³owania wniosku, i¿
znaczenie badañ neuromarketingowych bêdzie ros³o.

Podsumowuj¹c rozwa¿ania, mo¿na przytoczyæ cytat z jednego z pierwszych artyku³ów na temat
neuromarketingu w Polsce [Adler, Bartkowski 2004]: � Naprzeciwko klasztoru mêskiego stoi ¿eñski.
Nie ma w tym nic z³ego. Ale mo¿e byæ�.

Czy¿ nie przera¿aj¹ce bowiem jest to, ¿e na podstawie wyników badañ przeprowadzanych metodami,
pozwalaj¹cymi �podgl¹daæ nasz mózg�, kto� wcze�niej jest w stanie przewidzieæ jak siê zachowamy w
reakcji na dany bodziec, zanim to my sami, wed³ug nas, �wiadomie podejmiemy decyzjê? Czy¿ nie mo¿e
budziæ niepokoju cel dzia³añ okre�lanych neuromarketingiem, na co zwraca uwagê w swoim opracowaniu
profesor Wierciñski [2008], wyra¿aj¹c opiniê, ¿e ��w neuromarketingu chodzi o specyficzne odkrycie
prawdy o cz³owieku, co wiêcej, nawet o dotarcie do tajemnicy cz³owieka, by zaw³adn¹æ jego zachowaniem
jako potencjalnego konsumenta. Chodzi o wdarcie siê w prawdê o cz³owieku, o funkcjonowaniu jego
mózgu, by potem móc to wykorzystaæ przeciw cz³owiekowi, by zapanowaæ nad nim�.

Podsumowanie
1. Badania marketingowe z zastosowaniem metod diagnostyki medycznej, które ze wzglêdu na

zastosowane narzêdzia, wykluczaj¹ mo¿liwo�æ manipulowania wynikami ze strony responden-
tów, wp³ywaj¹ na wiêksz¹ wiarygodno�æ ich rezultatów, a tym samym na efektywniejsze wyko-
rzystanie �rodków finansowych, przeznaczonych na ten cel. Ju¿ obecnie obserwuje siê goto-
wo�æ przedsiêbiorców do przeznaczenia wiêkszych �rodków na wiarygodne badania, ni¿ na
nieefektywne czêsto dzia³ania promocyjne.

2. Rozwój metodologii badañ neuromarketingowych wp³ynie na zastêpowanie w procesach ba-
dawczych, tam gdzie jest to mo¿liwe, metod kosztownych (np. fMRI) metodami tañszymi, tzw.
kombinowanymi, komplementarnymi, wykorzystuj¹cymi zarówno narzêdzia konwencjonalne,
jak i nowatorskie podej�cie (np. EEG+ FGI)

3. Klienci firm badawczych, neuromarketingowych i pracuj¹cych klasycznymi metodami oczekuj¹
tego samego, czyli trafnego rozwi¹zania problemów marketingowych i rezultatów badañ, któ-
rych warto�æ przewy¿sza ich koszty.
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Summary
This paper aims to evaluate possibilities of using the neuromarketing based methods in research of consumer

behaviour. The electroencephalography and functional magnetic resonance methods usefulness in different types
of consumers behavior analyses were analyzed and described. It was established, that those methods are more
efficient in examining the reaction of the consumer to the advertising. Availability of mentioned methods appli-
cation In consumer�s research bin Poland was also described. It was state that in Poland all modern research
methods which are based on analysis of brain activity are available.
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