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„Egy  férfi  mikor  fogja  bevallani,  hogy  tetszik  neki  egy  reklám vagy  egy  reality
show!? Lehet, hogy ezt még csak-csak beismeri, de azt már végképp a sírba viszi
magával, ha meghatotta két férfi párbeszéde egy sorozatban. Arról nem is beszélve,
hogy  mi,  emberek  általában  híresen  rosszul  teljesítünk,  ha  az  érzelmeinkről  kell
beszélnünk, de ha mégis erre vetemednénk, többnyire nagy bajban vagyunk, mert
nem tudjuk, hogyan fogalmazzunk pontosan” - mondja Ottlik Dávid, a nemzetközi
szinten  is  komoly  sikereket  magáénak  tudó  neuromarketinges  méréseket  végző
vállalat, a Synetiq ügyvezetője.

A startup  cég  ezeket  a  buktatókat  könnyedén  ki  tudja  kerülni,  mert  némi  Dávid
Attenborough-féle  éllel  úgy  is  fogalmazhatunk,  hogy  egy-egy  neuromarketing-
vizsgálat közben a tesztalanyok természetes közegükhöz minél közelebb, természetes
állapotukban egyik legtermészetesebb tevékenységüket folytatják: monitor előtt ülve
különböző  médiatartalmakat  fogyasztanak.  A  Synetiq és  a  hozzá  hasonló  cégek
pontos módszertana természetesen üzleti titok, de a vállalkozás vezető kutatója, Nagy
Tamás elárulta, hogy vizsgálataik során rögzítik a szemmozgást: így azonosíthatóvá
válik, melyek a vizsgált videók leginkább figyelemfelkeltő részletei.

A  Synetiq-nél  bevetnek  EEG-ké-szülékeket  is,  amelyek  a  koponya több  pontjáról
vezetik el a rendkívül apró elektromos jeleket.  „Körülbelül harminc éve jöttek rá,
hogy az agy bal és jobb oldali homloklebenyének aktivitása összefügg azzal, hogy
vonzódunk-e  ahhoz,  amit  látunk,  vagy  épp  taszítónak  találjuk”  -  magyarázza  a
pszichológus. Ugyanakkor egy neuromarketinges guru figyelmét az sem kerülheti el,
hogy feláll-e a szőr a hátunkon: bőrellenállásmérőjükkel például az izzadságmirigyek
működését  is  tudják  mérni,  ami  az  agy  stressz-  és  izgalmi  reakcióit  irányító
területével áll összefüggésben. A szívritmus vizsgálata pedig egyenesen költői, hiszen
a  kutatókat  az  érdekli,  kihagy-e  a  szívünk.  „Meglepő,  de  az  az  egészséges,  ha  a
szívritmus  kevésbé  egyenletes”  -  állítja  Nagy  Tamás,  aki  azt  is  hozzáteszi,  hogy
fizikai  megterhelés  és  érzelmi  stressz  hatására  az  embereknek  általában

https://synetiq.net/#section-2
https://synetiq.net/a-reklamkutatas-jovoje-most-kezdodik/
https://synetiq.net/survey/


egyenletesebben  ver  a  szívük.  Ok  éppen  ezért  a  szívverések  közti  idő
változékonyságát nézik, ami összefügg a figyelmi folyamatokkal.  így például meg
tudják mondani, hogy a negyvenéves nők 22 százaléka a reklám 30. másodpercénél
egy bizonyos szereplő láttán az öröm jeleit mutatta.

Akármilyen  jól  hangzik  mindez,  a  neuromarketinges  elemzés  sem  univerzális
csodaszer. A bemutatott biometrikus mérések a hétköznapi érzelmek helyett sokkal
inkább  érzelmi  komponensek  megismerésére  alkalmasak:  nagyrészt  vonzódást,
izgatottságot és érzelmi bevonódást mutatnak ki. A tesztelt reklámok, tévéműsorok és
sorozatok  szempontjából  tulajdonképpen  nincs  is  másra  szükség,  mert  a  kreatív
szakemberek  a  reklámokkal  nemegyszer  a  termék  direkt  eladása  helyett/mellett
elsősorban  a  termékhez  kapcsolódó  életérzést  szeretnék  megismertetni.  Egy  kö-
römgombareklámnál  pedig  pont  az  undor  kiváltása  a  fontos,  hiszen  ez  sarkallja
cselekvésre az embereket.
„Volt már arra példa, hogy a mi javaslatunkra vágtak újra egy sorozatepizódot, mert a
drámai  csúcspontnak szánt  jelenetnél  azt  láttuk,  hogy épp elalszanak az emberek.
Ettől függetlenül nagyon óvatosan adunk tanácsot az ügyfeleinknek - akik közt ott
van a belga köztévé és a BBC is -, mert tisztában vagyunk a határainkkal: mi nem
vagyunk profi  reklámszakemberek.  Azt tudjuk megmondani nekik,  hogy a reklám
által átadni kívánt érzelmi hatásra mennyire vevők a kijelölt célcsoport tagjai. Az sem
ritka,  hogy  egy  reklámnak  van  több  verziója,  változó  elemekkel,  és  meg  kell
néznünk, melyik a legütőképesebb. Sokszor egyébként nem tudjuk, hogy a kampány
tervezőinek mi volt az eredeti szándékuk, így a megrendelőnek kell eldöntenie, hogy
sikerült-e a kívánt érzéseket kiváltani vagy sem” - magyarázza Ottlik Dávid.

A neuromarketing tehát  egyelőre nem üldözi  grafikonokkal,  térképekkel  és  precíz
orvosi-mérnöki  eszközökkel  a  szabadon  szárnyaló  szellemet,  és  továbbra  sem
szeretne  konkurenciaként  fellépni:  az  érzelmek  egészen  precíz  megragadásának
legtökéletesebb eszköze továbbra is a költészet, a művészet. Hiába a neuromarketingé
a jövő a megállíthatatlan technikai fejlődéssel egyetemben, a valódi teremtő intuíció
és  a  zsenialitás  algoritmusokkal  változatlanul  utolérhetetlen,  és  valószínűleg  az  is
marad.

Roger Dooley: Az agyukra megyünk! Brainfluence, 100 neuromarketing tipp, Invicta
Books Kiadó, 2015.


