چگونه می توان در کسب و کارهای اینترنتی از بازاریابی
عصبی استفاده کرد؟
( )NeuroMarketingیــا بازاریابــی عصبــی نوعــی از بازاریابــی اســت کــه بــه راحتــی
در ذهــن مخاطــب مــی مانــد ،هــدف اصلــی بازاریابــی عصبــی انتقــال پیــام هــای
تبلیغاتــی بــه مخاطــب و افزایــش احتمــال خریــد مــی باشــد .در ادامــه بــه طــور
کامــل ایــن روش بازاریابــی را شــرح خواهیــم داد.
( )NeuroMarketingبازاریابــی عصبــی مبحثــی جدیــد در حــوزه ی بازاریابــی اســت
کــه بــزرگ تریــن شــرکت هــای دنیــا از آن بــرای تاثیــر گــذاری بیشــتر روی کاربــران
اســتفاده مــی کننــد .ایــن موضــوع نیازمنــد دانــش دقیــق در رابطــه بــا بــازار کار هــر
کســب و کار اســت کــه در ادامــه آزمایشــات انجــام شــده بــر روی کاربــران ســایت و
عوامــل تاثیــر گذارتــر شــدن ســایت هــا را توضیــح داده ایــم.

( )NeuroMarketingبازاریابی عصبی

هیجانــات انســان شــامل رفتارهــای غیــر ارادی هســتند کــه نســبت بــه عوامــل
مختلفــی روی مــی دهــد .مــی تــوان عکــس العمــل هــای مختلــف انســان را در دســته
بنــدی هــای مختلــف هیجانــی قــرار داد ماننــد عکــس العمــل انســان در هنگام خشــم
 ،شــادی  ،دعــوا و  ...انســان حتــی زمانــی کــه چیــزی زیبــا مــی بینــد دارای هیجاناتــی
در مغــز اســت کــه ممکــن اســت بــه زبــان نیایــد و هیــچ گاه نتوانــد آن چیــزی کــه
مغــز درک کــرده را بــه زبــان بگویــد ولــی بــا ایــن حــال نســبت بــه آن چــه کــه چشــم
هــا مــی بیننــد عکــس العمــل احساســی نشــان مــی دهــد.
بــه طــور کلــی مــی تــوان گفــت انســان نســبت بــه هــر فعالیتــی کــه در زندگــی
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روزمــره خــود انجــام مــی دهــد در مغــز واکنــش هــای متفاوتــی نشــان مــی دهــد.
زیــرا مغــز توجــه و رفتــار را بــه ســمت جایــی کــه الزم اســت ،بــا توجــه بــه موقعیتــی
کــه فــرد بــا آن مواجــه شــده اســت هدایــت میکنــد.
موضــوع مــورد بحــث مــا در ایــن زمینــه نحــوه اســتفاده مفیــد از عملکــرد مغــز در
جهــت ســود آوری در فــروش اســت .کــه در ادامــه بــه توضیــح بیشــتری در ایــن
رابطــه مــی پردازیــم.

( )NeuroMarketingبازاریابــی عصبــی چیســت و چگونــه بــر فــروش تاثیــر
می گــذارد؟

( )NeuroMarketingبازاریابــی عصبــی تکنیکــی اســت کــه بــه کمــک آن از مغــز
انســان تصاویــری گرفتــه مــی شــود کــه مــی توانــد احساســات و واکنــش هــای مغــز
را نســبت بــه چیزهــای مختلــف نشــان دهــد.
ایــن علــم از ســال  2002تاکنــون معرفــی شــده ولــی در ســال هــای اخیــر توجــه بــه
ایــن موضــوع بســیار افزایــش یافتــه و هنــوز هــم جــای پیشــرفت در ایــن علــم بســیار
زیــاد اســت .بــا ایــن حــال شــرکت هــای بــزرگ از ( )NeuroMarketingبازاریابــی
عصبــی در جهــت رشــد و بهبــود شــرکت و در نهایــت افزایــش ســود کلــی اســتفاده
کــرده انــد.
دلیــل مفیــد واقــع شــدن ( )NeuroMarketingبازاریابــی عصبــی در خریــد انســان
هــا ایــن اســت کــه انســان هــا زمانــی کــه قصــد خریــد دارنــد و خریــدی انجــام مــی
دهنــد رفتــاری کــه از خــود نشــان مــی دهنــد  %95بــه صــورت ناهشــیارانه اســت و بــا
تنهــا  %5هوشــیاری کاالی مــورد نظــر خــود را تهیــه مــی کننــد .ایــن موضــوع بــه ایــن

2

www.modireweb.com

چگونه می توان در کسب و کارهای اینترنتی از بازاریابی
عصبی استفاده کرد؟
معنــا اســت کــه خریــد کــردن بــرای مغــز انســان یــک عملــی ماننــد دفــاع از خــود در
هنــگام احســاس خطــر  ،عقــب کشــیدن دســت هنــگام برخــورد بــا جســمی تیــز و ...
نخواهــد بــود و مغــز بــرای تصمیــم بــه خریــد تــا زمانــی کــه منجــر بــه خریــد شــود
مــی توانــد تحــت تاثیــر عوامــل مختلــف قــرار گیــرد.

بــه طــور مثــال شــاید بــه تازگــی کفشــی خریــده باشــید ولی بــا دیــدن تصویر کفشــی
در ســایت بــه شــدت بــه خریــد کفــش جدیــد تمایــل داشــته باشــید در صورتــی کــه
اصــا بــه همچنیــن کفشــی نیــاز نداریــد و یــا بــر عکــس بــرای خریــد کفــش بــه
فروشــگاهی مــی رویــد  ،قیمــت کفــش هــا و کیفیــت کفــش هــا بــه نظرتــان خــوب
اســت بــا ایــن حــال وقتــی از فروشــنده مــی خواهیــد به شــما کفشــی مناســب پایتان
بدهــد کــه راحــت باشــد و ویژگــی هــای مــد نظرتــان را داشــته باشــد فروشــنده طوری
رفتــار مــی کنــد کــه انــگار در فروشــگاه نیســتید و حتــی جــواب ســواالت شــما را بــه
خوبــی نمــی دهــد .ایــن موضــوع مــی توانــد بــه خوبــی شــما را از خریــد پشــیمان
کنــد و از مغــازه خــارج شــوید  ،در صورتــی کــه حتــی اجنــاس فروشــگاه قیمــت و
کیفیــت خوبــی داشــته انــد.
مثــال هــای بــی شــماری بــرای واکنــش مغــز هنــگام خریــد را مــی تــوان نــام بــرد
و توضیــح داد کــه موضــوع ( )NeuroMarketingبازاریابــی عصبــی بیشــتر برایتــان
جــا بیفتــد بــه عنــوان مثــال :فــرض کنیــد بــه گالــری نقاشــی ای بــرای خریــد تابلــو
نقاشــی رفتــه ایــد .تابلویــی بــا رنــگ بنــدی متمایــل بــه صورتــی و بــا طرحــی جــذاب
نظرتــان را جلــب مــی کنــد و بــه شــدت از تابلــو خوشــتان مــی آیــد ولــی شــما قصــد
خریــد تابلویــی بــرای ســالن پذیرایــی منــزل داریــد کــه رنــگ بنــدی کــرم قهــوه ای
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بــرای دکوراســیونش دارد .بــه احتمــال زیــاد از خیــر ایــن تابلــو مــی گذریــد و بــه دنبال
تابلویــی مــی گردیــد کــه رنــگ بنــدی ای داشــته باشــد کــه مناســب دکوراســیون
منزلتــان باشــد.
در نتیجــه عملکــرد مغــز بــرای خریــد در لحظــه ممکــن اســت تغییــر کنــد کــه بــا
کمــک ( )NeuroMarketingبازاریابــی عصبــی مــی تــوان تمــام عملکــرد و نیــاز واقعی
مشــتریان را بررســی و دقیقــا چیــزی کــه مــورد توجــه کاربــران اســت را بــه آن هــا
عرضــه کــرد زیــرا کســی کــه قصــد دارد از کســب و کارش ســود ببــرد بایــد بدانــد کــه
چــه چیــزی واقعــا بــرای مشــتری خــوب اســت.

( )NeuroMarketingبازاریابی عصبی چگونه کار می کند؟

بعــد از دانســتن ایــن کــه رفتــار مغــز انســان در هنــگام هیجانــات مختلــف متفــاوت
اســت ؛ ایــن ســوال پیــش مــی آیــد کــه چگونــه شــخص دیگــری مــی توانــد بــه
واکنــش هــای مغــز دیگــران دســت پیــدا کنــد و در جهــت ســود آوری در فــروش
اســتفاده کنــد؟
ی هــای ذهنــی
بــرای دسترســی بــه واکنــش هــای مغــز بــا اســتفاده از نقشــه بــردار 
کاربــرد هــای مختلــف مغــز بررســی مــی شــود .ایــن کار بــه کمــک دســتگاه هــای
مختلفــی بــرای بررســی واکنــش هــای مغــز انســان در ســال هــای اخیــر ســاخته شــده
اســت کــه  EEGو  FMRIمهــم تریــن آن هــا هســتند.
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دستگاه ( FMRIتصویربرداری با تشدید مغناطیسی عملکردی)

دســتگاه  ، FMRIدســتگاهی دقیــق و حســاس اســت و توانایــی ایــن را دارد کــه تــا
قســمت هــای عمیــق مغــز انســان دقیقــا جایــی کــه مغــز احســاس لــذت مــی کنــد
را تشــخیص دهــد .ایــن دســتگاه بــا اســتفاده از میــزان اکســیژن و جریــان خــون
تصویــر بــرداری از مغــز را انجــام مــی دهــد بــه ایــن صــورت کــه وقتــی قســمتی از
مغــز نیازمنــد نشــان دادن واکنــش اســت و درگیــر مــی شــود بــه خــون و اکســیژن
بیشــتری نیــاز دارد .بــا کمــک همیــن روش دســتگاه  FMRIبــرای تصویــر بــرداری از
مغــز قســمت هایــی کــه اکســیژن و خــون بیشــتری دریافــت کــرده اســت را عکــس
بــرداری مــی کنــد.
نحــوه تصویــر بــرداری توســط ایــن دســتگاه بــه ایــن صــورت اســت کــه فــردی کــه
مــورد آزمایــش قــرار مــی گیــرد بایــد در ایــن دســتگاه کامــا دراز بکشــد و نبایــد
حــرکات اضافــی داشــته باشــد زیــرا حرکــت کــردن باعــث مــی شــود نتیجــه آزمایــش
کامــا تغییــر کنــد و نتیجــه واقعــی را نشــان ندهــد .عکــس بــرداری توســط ایــن
دســتگاه از مغــز ســرعت کمــی دارد و بــه کنــدی انجــام مــی شــود بــه طــوری کــه
بــرای بررســی واکنــش مغــز بــه چیزهایــی مثــل تیزرهــای تبلیغاتــی نمــی تــوان بــه
راحتــی از مغــز تصویربــرداری کــرد زیــرا ســرعت پخش تیزرها ســریع اســت و دســتگاه
 FMRIبــرای عکــس بــرداری نیازمنــد زمــان بیشــتری اســت .قیمــت ایــن دســتگاه و
انجــام آزمایشــات توســط آن هزینــه زیــادی را نســبت بــه نمونــه هــای دیگــر دســتگاه
هــای عکــس بــرداری از مغــز شــامل مــی شــود.
از مزیــت هــای دیگــر ایــن دســتگاه مــی تــوان بــه دقیــق تــر بــودن نســبت بــه ســایر
دســتگاه هــا اشــاره کــرد .عکــس بــرداری ســه بعــدی و آناتومیــک بــا کیفیــت بــاال و
هــم چنیــن دسترســی داشــتن بــه بخــش لــذت در مغــز باعــث مــی شــود کــه ایــن
دســتگاه نســبت بــه ســایر مــدل هــا از محبوبیــت بیشــتری برخــوردار باشــد.
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دستگاه ( EEGمغز نگار الکتریکی)

دســتگاه  ،EEGنیــز دســتگاهی دیگــر اســت کــه بــه دلیــل نحــوه عملکــردی کــه دارد
یکــی از دســتگاه هــای معــروف و کاربــردی اســت .نحــوه عملکــرد ایــن دســتگاه بــه
ایــن صــورت اســت کــه فــردی کــه مــورد آزمایــش قــرار مــی گیــرد دســتگاه را ماننــد
کاله بــه ســر مــی گــذارد و ایــن دســتگاه از طریــق الکترودهایــی کــه دارد بــه پوســت
ســر متصــل مــی شــود و حتــی اگــر فــرد در حــال حرکــت هــم باشــد مــی توانــد
عملکــرد مغــز را نســبت بــه واکنــش هــای مختلــف تشــخیص دهــد.
الکترودهــای دســتگاه  EEGتوانایــی دارنــد کــه احساســات مختلــف فــرد در زمــان
خشــم  ،انــدوه و هیجــان را تشــخیص دهــد و آن هــا را ثبــت کنــد .مزیــت ایــن
دســتگاه نســبت بــه دســتگاه  FMRIقیمــت مناســب تــر و امــکان حرکــت کــردن فــرد
مــورد آزمایــش قــرار گرفتــه اســت و ایــن کــه ایــن دســتگاه توانایــی عکــس بــرداری
در ســرعت بیشــتر حتــی در میلــی ثانیــه را دارد.
از معایــب ایــن دســتگاه هــم مــی تــوان گفــت کــه بــه انــدازه ی نمونــه ی بــاال قــوی
نبــوده و از نظــر فضایــی دارای محدودیــت اســت یعنــی تنهــا مــی توانــد فضایــی
برابــر  1ســانتی متــر مربــع را عکــس بــرداری کنــد نــه تمــام بخــش هــای مغــز را.
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چگونه ( )NeuroMarketingبازاریابی عصبی انجام دهیم؟

( )NeuroMarketingبازاریابــی عصبــی نیازمنــد بررســی حــوزه ای اســت کــه قصــد
داریــد در آن بازاریابــی کنیــد .مثــا واکنــش افــراد نســبت بــه خریــد لبــاس یــا یــک
خوراکــی شــاید بســیار ســاده تــر باشــد تــا نســبت بــه خریــد خودرویــی گــران قیمــت
یــا ملکــی بــا ارزش.
بــا ایــن حــال مــا مبحــث ( )NeuroMarketingبازاریابــی عصبــی را بــرای حــوزه ی
وب مــورد بررســی قــرار داده و چنــد نمونــه از کارهــای تاثیــر گــذار در ایــن زمینــه را
ذکــر خواهیــم کــرد.

 .1بهترین روش برای تاثیر گرفتن از تبلیغات

تبلیغــات بــرای کاال یــا خدماتــی کــه قصــد ارائــه آن هــا وجــود دارد بایــد بــا عکــس
هــا و فیلــم هــای جــذاب تهیــه شــود نبایــد از حساســیت در انجــام تبلیغــات خــوب
کــم کــرد .بایــد از عکــس هــای بــا کیفیتــی اســتفاده شــود کــه در آن تصویــر انســان
وجــود دارد .تاثیــر گــذاری تصاویــری کــه از فــردی گرفتــه شــده بــرای تبلیغــات بســیار
بیشــتر از تبلیغاتــی اســت کــه بــرای تصاویــر خــود از موضوعــات دیگــری اســتفاده
مــی کننــد.
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چگونه می توان در کسب و کارهای اینترنتی از بازاریابی
عصبی استفاده کرد؟
ایــن موضــوع بــرای برندهــای خارجــی بســیار بیشــتر مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد
کــه بــرای تهیــه تصاویــر بــرای محصــوالت خــود از افــرادی کــه زیبــا هســتند اســتفاده
مــی کننــد تــا بیشــتر بــه تبلیغاتشــان توجــه شــود امــا نبایــد همــه ی نقطــه توجــه
تصویــر را بــه کســی کــه در تصویــر اســت اختصــاص داد بلکــه بایــد از آن شــخص
بــرای جلــوه دادن بــه کاالی خــود اســتفاده کــرد نــه اینکــه فقــط او مــورد توجــه قــرار
گیــرد.
اینکــه کاراکتــری کــه در تصویــر اســت بــه محصــول نــگاه کنــد یعنــی ارتبــاط چشــمی
بــا محصــول توســط کاراکتــر برقــرار شــود ،بــا همیــن کار ســاده هــر کــس بــه ایــن
تصویــر نــگاه کنــد بــه دنبــال جایــی کــه فــرد نــگاه مــی کنــد مــی گــردد و در نهایــت
توجــه بــه ســمت کاالیــی کــه در تصویــر اســت معطــوف مــی شــود.

 .2فروشگاهی که تمام کاالهای دنیا را دارد

شــاید تصــور کنیــد کــه فروشــگاهی بســیار بــزرگ بــا تعــداد محصــوالت بــی شــمار
قطعــا تمــام نیازهــای مــا را بــر طــرف مــی کنــد و بــا ورود بــه ایــن فروشــگاه هــر
چیــزی کــه احتیــاج داشــتیم را تهیــه مــی کنیــم .ولــی ایــن طــور نیســت!
فــرض کنیــد کــه قصــد خریــد کیــف داریــد بــه فروشــگاهی وارد مــی شــوید کــه 100
هــزار کیــف متفــاوت دارد! بــا ایــن کــه صــد در صــد قصــد خریــد داریــد در نهایــت
بــرای انتخــاب بیــن ایــن همــه مــدل و رنــگ قــدرت تصمیــم گیــری خــود را از دســت
مــی دهیــد زیــرا نمــی دانیــد واقعــا کــدام محصــول را بیشــتر پســندیده ایــد.
ایــن موضــوع بــرای ســایت هــا نیــز صــدق مــی کنــد حتــی انتخــاب در فروشــگاه
هــای اینترنتــی نســبت بــه فروشــگاه هــای فیزیکــی ســخت تــر هــم مــی باشــد .پــس
وجــود هــزاران کاال بــرای یــک محصــول قطعــا کاربــر را گیــج مــی کنــد و شــاید تعــداد
بــاالی محصــوالت مانــع از تصمیــم گیــری بــرای خریــد شــود .مــی تــوان بــا دســته
بنــدی هــای مناســب تــا حــد زیــادی ایــن مشــکل را بــر طــرف کــرد ولــی بــاز هــم
نبایــد باعــث شــویم کــه قــدرت انتخــاب دشــوار شــود.
بــه جــای اینکــه مثــا ســایت خــود را از  10هــزار لیــوان پــر کنیــم  100 ،عــدد لیــوان
قــرار دهیــم و در کنــار آن کاالهــای دیگــری را هــم بفروشــیم.
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 .3رنگ زیبا یا رنگ تاثیر گذار؟

رنــگ بنــدی ســایت بســیار موضــوع مهمــی اســت کــه نبایــد از آن غافــل شــد .هــر
رنــگ اثــر بخشــی مخصــوص بــه خــودش را دارد کــه بایــد بدانیــم بــرای هــر کســب
و کاری چــه رنــگ هایــی بیشــتر مــی تواننــد تاثیــر بگذارنــد.
مثــا بــرای ایجــاد هیجــان و اینکــه احســاس ســرعت و ســریع بــودن بــه کاربــر بدهیم
از رنــگ قرمــز اســتفاده کنیم.
بــرای ایجــاد اطمینــان و برقــراری اعتمــاد بــا آن هــا در ســایت رنــگ آبــی گزینــه
مناســبی اســت.
رنــگ ســبز بــرای ســایت هــای دولتــی و یــا گردشــگری کــه مربــوط بــه طبیعــت
هســتند انتخــاب خوبــی اســت و ...
در کل انتخــاب رنــگ هــا در ســایت بایــد یــک هارمونــی زیبــا داشــته باشــد کــه در
تمــام ســایت رعایــت شــده باشــد.
بیشتر بخوانید  :انتخاب رنگ مناسب برای سایت
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 .4سرعت همیشه مجذوب کننده است

هیــچ چیــز ماننــد ســایت هــای ســریع نمــی توانــد در ( )NeuroMarketingبازاریابی
عصبــی روی کاربــران ســایت هــا تاثیــر بگــذارد .ســایت هــای کنــد کاربــر را فــراری
مــی دهــد.
بــاز شــدن فیلــم هــا و تصاویــر نبایــد زمــان زیــادی را صــرف کنــد هــر چــه دانلــود آن
هــا ســریع تــر باشــد در نتیجــه کاربــر بــه ســایت واکنــش بهتــری نشــان مــی دهــد
ولــی منظــور ایــن نیســت کــه کیفیــت را فــدای ســرعت کنیــد .بایــد بــا اســتفاده از نرم
افزارهــای گرافیکــی مختلــف حجــم عکــس و یــا فیلــم هــا را کاهــش داد و در عین حال
کیفیــت را حفــظ کــرد .در ایــن صــورت مــی تــوان گفــت کــه ()NeuroMarketing
بازاریابــی عصبــی در زمینــه ســرعت ســایت بــرای کاربــر رعایــت شــده اســت.
مطالعه بیشتر :افزایش سرعت سایت با  10قدم ساده و کاربردی

 .5آخرین فرصت کاربران برای از دست ندادن خدمات شما

( )NeuroMarketingبازاریابــی عصبــی همــان طــور کــه در بــاال گفتــه شــد نوعــی
بازاریابــی اســت کــه واکنــش هــای افــراد را نســبت بــه محصــول در بــر مــی گیــرد.
مــی توانیــم عــاوه بــر اینکــه نســبت بــه واکنــش هــای کاربــر کســب و کارمــان را
بهبــود بخشــیم خودمــان نیــز کاری کنیــم تــا احساســات و هیجانــات او بــر انگیختــه
شــود و نســبت بــه محصوالت مــا احساســات مختلفی داشــته باشــد .از جملــه مواردی
کــه بــرای بــر انگیختــه شــدن احساســات کاربــر مــی باشــد احســاس از دســت رفتــن
محصــول اســت کــه در نتیجــه منجــر بــه خریــد مــی شــود.
ایــن موضــوع را در ســایت هــای بــزرگ ایرانــی هــم حتــی مــی بینیــم کــه در زمــان
هــای ویــژه ماننــد حــراج آخــر فصــل  ،مناســبت هــای مختلــف  ،زمــان بــاز گشــایی
مــدارس و  ...محصــوالت خــود را بــا تخفیــف هایــی هــر چنــد جزئــی بــه فــروش
مــی رســانند و مرتبــا اعــام مــی کننــد کــه آخریــن فرصــت بــرای خریــد تعــدادی از
محصوالتشــان اســت و تنهــا چنــد روز فرصــت باقــی مانــده اســت.
همیــن کار ســاده کاربــر را بــه شــدت ترغیــب بــه خریــد مــی کنــد زیــرا احســاس مــی
کنــد اگــر خریــد انجــام ندهــد ایــن موقعیــت از دســتش خواهــد رفــت .در نتیجــه
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هیجانــات او درگیــر شــده و مغــز او نســبت بــه ( )NeuroMarketingبازاریابــی عصبی
واکنــش نشــان داده اســت.

 .6لوگوی حرفه ای یعنی حرفه ای بودن خود ما

لوگــو مرکــز توجــه اســت زیــرا نمــاد شماســت .اگــر لوگویــی حرفــه ای داشــته باشــید
در ( )NeuroMarketingبازاریابــی عصبــی بســیار روی کاربــران خــود تاثیــر مثبتــی
گذاشــته ایــد  ،زیــرا لوگــو باعــث مــی شــود بــا ایــن نمــاد در ذهــن کاربــر بمانیــد و
هــر جــا ایــن نمــاد دیــده شــود شــما و کســب و کارتــان بــه یــاد بیاییــد.
بیشتر بخوانید  :لوگوی تاثیرگذار باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

 .7زیباترین فونت کدام فونت است؟

خوانایــی مطالــب ســایت را دســت کــم نگیریــد .هــر چــه مطالــب بــا فونــت ســاده تــر
و بــه صــورت روان تــر نوشــته شــود مخاطــب را بیشــتر درگیــر خواهــد کــرد .نیــازی
نیســت بــه دنبــال فونــت هــای خیلــی زیبــا و فانتــزی گشــت تــا مطالــب جلــب توجه
کننــد .آن چــه کــه باعــث خوانــده شــدن مقــاالت مــی شــود  3مــورد زیــر اســت :
 .1مقاله ای جامع و با جمالتی روان
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 .2فونت خوانا با سایز مناسب
 .3رنگ مناسب برای متن به طوری که چشم خسته نشود.
هــر چیــزی جــای مناســبی بــرای اســتفاده دارد نمــی تــوان گفــت کــه فونــت هــای
فانتــزی و زیباتــر کامــا بــی اســتفاده هســتند و هیــچ گاه خوانــده نمــی شــوند .از این
فونــت هــا بــرای نوشــتن جمــات تبلیغاتــی و یــا نوشــتن جمــات کوتــاه بــر روی
عکــس هــا اســتفاده مــی شــود .در چنیــن شــرایطی اســتفاده از فونــت هــای فانتــزی
تــر نــه تنهــا ایــرادی نــدارد بلکــه موثرتــر هــم هســت زیــرا در حافظــه بیشــتر مــی
مانــد و در نتیجــه کاربــر نوشــته ی آن جملــه را بــه خوبــی بــه حافظــه مــی ســپارد.

 .8کاربر وفادار مانند بیلبورد متحرک معروفتان می کند

همــه چیــز بــه ســایت ختــم نمــی شــود ( )NeuroMarketingبازاریابــی عصبــی را
مــی تــوان بــه ایجــاد وفــاداری بیــن محصــوالت ســایت و کاربــران هــم دانســت.
بــرای ایــن کــه کاربــر واکنــش مثبــت بــه محصــوالت ســایت داشــته باشــد و در نتیجه
ســایت را بــه عنــوان ســایتی خــوب بــه حافظــه بســپارد باید بــرای بعــد از خریــد کردن
هــم بــرای مشــتری اقداماتــی در نظــر گرفتــه شــود .ماننــد بســته بنــدی محصــول.
زیبایــی محصــول و یــا بســته بنــدی در کنار کیفیــت محصــول  ،برخورد خوب فروشــنده
و پشــتیبانی بعــد از فــروش ،مشــتری را بــه مشــتری وفــادار تبدیــل خواهــد کــرد.
پــس مــی توان گفــت مــوارد ذکــر شــده در ایــن قســمت بــرای ()NeuroMarketing
بازاریابــی عصبــی ماننــد تیــری کــه بــه نشــان مــی خــورد عمــل خواهــد کــرد.

 .9فروش محصولی که کم شده را بیشتر از بقیه کنیم

لــذت دریافــت کاالیــی رایــگان بــه عنــوان هدیــه از طــرف ســایت را نمــی تــوان نادیده
گرفــت ایــن موضــوع بــرای هــر کســی لــذت بخــش اســت و ایــن احســاس لــذت بــه
معنــی موفقیــت در ( )NeuroMarketingبازاریابــی عصبی اســت.
روی محصوالتــی خــاص بــرای کاربــران هدیــه ای بــه طــور رایــگان قــرار دهیــد .ایــن
کار باعــث مــی شــود کــه حتــی اگــر قصــد خریــد محصــول را نداشــته باشــند بــاز هــم
بــرای خریــد ترغیــب شــوند .هــر چنــد ایــن هدیــه در مقابــل کاالی اصلــی نــا چیــز
باشــد بــاز هــم مــی توانــد اثــر بخــش واقــع شــود.
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بیشتر بخوانید  5 :راه برای تقویت شهرت آنالین

 .10سایت خجالتی ای که سرخ و سفید می شود

هــاور هــا ،افکــت هــا و یــا تغییــر حاالتــی هســتند کــه در ســایت هنگامــی کــه
اشــاره گــر مــاوس روی آن هــا قــرار مــی گیــرد صــورت مــی گیــرد .ماننــد تغییــر رنــگ
یــا ســایز عکــس  ،تغییــر حالــت لینــک هــای بیــن متــن و آیکــون هــای صفحــات
اجتماعــی و ...
ایــن کار بــرای کاربــر حــس هیجــان انگیــزی را بــه وجــود مــی آورد هــر چنــد ایــن
حــس کامــا در رفتــار درک نشــود ولــی عملکــرد مغــز نســبت بــه ایــن تغییــرات جزئــی
بســیار زیــاد اســت.
البتــه نیــاز نیســت تمــام ســایت را بــا هاورهــا پــر کنیــد و کدهــای ســایت را ســنگین
کنیــد .نقــاط کلیــدی و مــکان هایــی کــه بــا اســتفاده از هــاور از یکنواختــی خــارج
مــی شــوند کافــی هســتند و مــی تواننــد دوســت داشــتنی واقــع شــوند.
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