
 
 
Neuromarketing w pigułce 
  
 



Agenda 
•  11:40 – 12:50 Neuromarketing w pigułce – Jacek Kowalski 

•  12:50 – 13:10 Wprowadzenie do prezentacji sprzętu - Aleksander Buczkowski 

•  13:10 – 13:30 Przerwa – prezentacja sprzętu Eye Trackingowego 

•  13:30 – 14:15 Mariaż tradycji z nowoczesnością, czy powrót do korzeni?- Tomasz Opalski  

•  14:15 – 15:00 Wybrane casy z badań wykorzystujących pomiary biometryczne  
 
•  15:00 – 15:15 Podsumowanie 
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Emocje	  są	  trudne	  do	  zwerbalizowania	  

ü  Nie	   mamy	   efektywnych	   środków	   werbalnych	  
dla	  poinformowania,	  o	  	  stanie	  emocjonalnym.	  	  

ü  Komunikowanie	   afektu	   zależy	   w	   znacznej	  
mierze	   od	   kanałów	  niewerbalnych	   i	   jak	   dotąd,	  
c o	   j e s t	   z a d z iw i a j ą c e ,	   t a k i	   s p o s ó b	  
komunikowania	  zupełnie	  wystarcza.	  	  



NARZĘDZIA 
BADAWCZE 



•  Uszkodzenia: 
•  wypadki, 
•  udary, 
•  guzy mózgu, 
•  operacje mózgu.  

•  Obserwacje neuropsychologiczne, 
•  Choroby psychiczne. 
•  Systematyczne uszkodzenia 

mózgów zwierząt.  



Krótka instrukcja wysadzania skał.  
 
 

 
 
Opis przypadku.    
• Rok 1848, Vermont, Nowa Anglia, 13 
IX ...  
 
• Pręt jest ostro zakończony,  

•  waży ok. 7 kg,  
•  ma ponad metr długości 
•  1¼ cal średnicy. 

 



Przypadek Pineasa Gage’a 
 
•  Wypadek nie zakłócił prawidłowości 

funkcjonowania: 
•  uwagi,  
•  percepcji,  
•  pamięci, 
•  języka 
•  inteligencji.  

•  Zniszczona kora, to część mózgu, która 
najlepiej potrafi znieść tego typu rany 
(tzn. „w zasadzie czyni niewiele i dlatego 
bez większej szkody można się jej 
pozbyć”).  

•  Zadziwiające przemiany osobowościowe: 
Ciało Gage’a ma się dobrze, ale ożywia 
je całkiem inny duch. 



Wnioski 
 
•  W mózgu człowieka znajdują się odrębne 

struktury odpowiedzialne za: 
•  funkcjonowanie społeczne 
•  indywidualność (siedlisko duszy).  

•  Symulacja komputerowa wypadku 
(Hanna Damasio i neuroobrazowanie 
brainvox) 

•  Brzusznoprzyśrodkowa kora 
przedczołowa - uszkodzenie prowadzi 
do: 

•  upośledzenia procesów 
rozumowania 

•  podejmowania decyzji 
•  przeżywania stanów 

emocjonalnych, szczególnie w 
dziedzinie osobistej i społecznej. 



Równoważnia Angelo Mosso.  
Opisana w: The Principles of Psychology 

William James (1890) 
 



Równoważnia Angelo Mosso.  
Opisana w: The Principles of Psychology 

William James (1890) 
 



 
 
•  Koniec 20tego wieku to bardzo 

dynamiczny rozwój wiedzy na temat 
ludzkiego umysłu. 

•  Z roku na rok coraz więcej wiemy na 
temat funkcjonowania naszego mózgu  



NEUROMARKETING 



MARKETING    
sposób zarządzania produktem  
którego celem jest zaspokojenie  
potrzeb konsumenta. 

NEURONUKA    
pojęcie obejmujące: wiedzę na  
Temat funkcjonowania naszego  
mózgu i narzędzia pomiarowe  
potrzebne do zdobywania tej  
wiedzy 

BADANIA  
NOWEJ  
GENERACJI 



•  Jak  konsumenci podejmują 
decyzje? 

•  Która część mózgu jest za nie 
odpowiedzialna? 

•  Które elementy spotu 
reklamowego budzą najbardziej 
pozytywne/negatywne emocje? 

•  Jakie bodźce najbardziej 
pobudzają nas do działania? 



•  Jak konsumenci reagują na 
badany produkt? 

•  Czy jest dla nich ważny kolor 
opakowania? 

•  Czy ważny jest dźwięk jaki 
wydaje produkt? 



Narzędzia pomiarowe: 
 

ü fMRI,  
ü EEG  
ü EMG,  
ü EYE TRACKING 
ü FACETRACKING 



Metody 
obrazowania 
pracy mózgu  



Tomografia komputerowa 
 
•  Jedna z pierwszych technik 

nieinwazyjnych (1974). 
 

•  Kamera CT prześwietla czaszkę pod 
wieloma kątami. 

•  Komputer składa otrzymane informacje w 
trójwymiarowe obrazy. 



Tomografia komputerowa 
 
Zalety: 
• Stosunkowo tania.  
• Nowe skanery są bardzo szybkie. 
• Często używana w diagnozach klinicznych 
różnych organów. 

Wady: 
• Słabo różnicuje miękkie tkanki (ale 
wystarczy do wykrycia guzów). 
• Promieniowanie rentgenowskie (ale 
bezpieczne dawki).  



Tomografia pozytonowa (PET) 
 
•  Zastosowana w badaniach ludzi w latach 

1970.  
•  Radioaktywne substancje o krótkim 

czasie rozpadu wysyłają pozytony, które 
anihilując dają sygnał obserwowalny za 
pomocą kamer gamma. 



Tomografia pozytonowa (PET) 
 
Zalety: 
•  Dobra lokalizacja przestrzenna              

(5 mm).  
•  Bardzo wysoka czułość, wykrywa   

neuro-transmitery, receptory, leki, 
metabolity. 

Wady:  
•  Wysokie koszty i drogie utrzymanie.  
•  Słaba rozdzielczość czasowa ~1 min. 
•  Tylko pośrednie dane o aktywności 

mózgu.  



Magnetoencefalografia (MEG) 
 
•  Od lat 1980, pomiary pola 

magnetycznego za pomocą wielu 
nadprzewodzących detektorów 
(wymagają ciekłego helu).  

•  Główne zastosowania: 
•   analiza ognisk padaczki, 
•   określanie obszarów kory 

przetwarzającej sygnały zmysłowe, 
•   funkcje językowe. 



Magnetoencefalografia (MEG) 
 
Zalety: 
•  Wysoka rozdzielczość czasowa (<1 

ms).  
•  Dociera do głębszych struktur (ale tylko 

podłużne prądy). 

Wady: 
•  Wysoka cena, skomplikowane 

urządzenie.  
•  Mała rozdzielczość przestrzenna przy 

identyfikacji źródeł (5 cm).  
•  Trudności interpretacyjne.  



Rezonans magnetyczny (MRI) 
 
NMR = nuclear magnetic resonance 
 
Felix Block and Edward Purcell 
 
1946 –  Atomy mogą absorbować i 

 emitować energie  
1952 –  Nagroda Nobla w dziedzinie 

 fizyki 
 
 
 

NMR → MRI 
 



1 Tesla (T) = 10 000 Gauss 
Pole magnetyczne ziemi = 0,5 Gauss 

1,5 Tesla = 30 000 x pole ziemi   

Pole magnetyczne rezonansu 
magnetycznego = 1,5 Tesla 





Bo 



MRI  
obrazowanie struktury 

fMRI  
obrazowanie funkcji 



02:00:00 





Oxyhemoglobina 
Deoxyhemoglobina 

Zadanie spoczynkowe Zadanie aktywujące 

Normalny przepływ Wzmożony przepływ 

BOLD – Blood Oxygenation Level Dependent  

Oxyhemoglobia i Deoxyhemoglobina 



fMRI 
obrazowanie 
funkcji 
 





Pepsi challenge 
•  67 osób wzięło udział w blind teście 

Coca-Cola / Pepsi 

•  50 % wybrało Coca-Colę 50 % Pepsi 

•  Skaner fMRI pokazał aktywność ośrodka 
nagrody 



Pepsi challenge 

•  Dokonano powtórnego pomiaru, tym 
razem informując badanych co piją 

•  75% wybrało Coca-Colę 

•  Badanie skanerem fMRI pokazało 
aktywność innej części mózgu niż     
za pierwszym razem                              
(kora przedczołowa) 



Obecnie najpopularniejszy,  
bardzo dokładny jeśli chodzi     
o rozdzielczość przestrzenną,  

  

ale…  

Działa 200 razy wolniej niż mózg !!! 



ABC EEG 
 
Najstarsze - najlepiej poznane 
 
Najszybsze - on line 
 
Najbardziej ekonomiczne 
 



Co mierzy EEG 
 
Aktywność bioelektryczną mózgu 
głównie komórek  
piramidalnych 
 



Fale mózgu 



System 10-20  
najpopularniejszy układ elektrod na głowie 

F – frontal 

T – temporal 

O – Occipital 

C – Central 

Z – zero 





Co z tego można wyciągnąć? 

•  Szybka transformata Fouriera (FFT) 
•  Potencjały skorelowane ze zdarzeniem 

(event-related) 
•  Potencjały wywołane (evoked), np. 

słynna fala P300 

•  LORETA - low resolution brain 
electromagnetic tomography  
•  technika przekształcania sygnału EEG 

na trójwymiarowy obraz czynnościowy 
mózgu 

•  lokalizacja źródła czynności 
bioelektrycznej mózgu w wybranych 
zakresach częstotliwości 



Ponad 25 lat temu powstał model emocji 
Davidsona: 

ü  rejon czołowy lewostronny wiąże się z 
dążeniem  

ü  rejon czołowy prawej  półkuli mózgu wiąże 
się z unikaniem.  

 

      
Davidson i wsp., 1979;  

także Ahern, Schwartz, 1985, Tucker i in., 1981 

 

Emocje a EEG 



Przewaga aktywności lewej półkuli. 
Różnice w intensywności odpowiedzi  
emocjonalnych są cechą zależną od  
temperamentu  

Buss, Plomin, 1975;   
Goldsmith, Campos, 1986 

PRAWA PÓŁKULA 

Niższa aktywność 

unikania 

LEWA PÓŁKULA 

Większa aktywność 

dążenia 

Emocje a EEG 



Dążenie i unikanie 

LEWA PÓŁKULA 

 

DĄŻENIE 

• ZŁOŚĆ 

• RADOŚĆ 

• ZASKOCZENIE 

PRAWA PÓŁKULA 

 

UNIKANIE 

• SMUTEK  

• STRACH 

• WSTRĘT 



Potencjały wywołane 



Reakcja przewodnictwa skóry 



Kilka słów o historii EMG 



Guillaume Duchenne wykazał, że... 

•  Mięśnie dookoła oczu są 
aktywne tylko przy 
autentycznym uśmiechu 

•  Przy uśmiechu pozowanym 
aktywne są jedynie mięśnie 
dokoła ust  



EMG w psychologii emocji 

Czołowy 
Marszczący brwi 

Jarzmowy większy 

Okrężny oka 



Umiejscowienie elektrod 
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EMG 



EKSPRESJA MIMICZNA 

ŹRÓDŁO:	  NIMSTIM	  FACE	  STIMULUS	  SET	  	  WWW.MACBRAIN.ORG/RESOURCES.HTM	  

RADOŚĆ	   OBRZYDZENIE	   STRACH	  

SMUTEK	   ZASKOCZENIE	   ZŁOŚĆ	  



POMIAR EMOCJI - FACETRACKING 

Badania międzykulturowe dotyczące rozpoznawania emocji podstawowych, Ekman i Friesen (1971) 
System kodowania ruchów mięśni twarzy „Facial Action Coding System” (FACS), Ekman i Friesen (1983) 



WERYFIKACJA METODY 

przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim 

przykładowe zdjęcia 

F(2,106)=15,589; p<0,001; Eta = 0,229 

F(2,108)=20,891; p<0,001; Eta = 0,279 

F(2,108)=29,888; p<0,001; Eta = 0,354 

radość 

smutek 

obrzydzenie 



Eye tracking 
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Welcome to �

CASE STUDIES 



kobiety 

Reakcje emocjonalne kobiet i mężczyzn 



mężczyźni 

Reakcje emocjonalne kobiet i mężczyzn 



Badanie	  ścieżki	  tworzenia	  znaczenia	  dla	  różnych	  grup 

•  Badanie	  elementów	  znaczących	  i	  ich	  ewentualnego	  wpływu	  na	  emocje	  i	  odbiór	  przekazu 

PRZYKŁAD:	  Znaczenie	  obrączki	  u	  mężczyzn	  i	  kobiet.	  Różne	  znaczenia,	  różne	  emocje. 

 

 

Reakcje emocjonalne 



kobiety 

Reakcje emocjonalne kobiet i mężczyzn 



mężczyźni 

Reakcje emocjonalne kobiet i mężczyzn 
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10 LAT ŚWIETLNYCH - OGÓŁ RESPONDENTÓW 



Dziękuję za uwagę 
  
 


