
Branding & Neuromarketing 
Lunch-webinar





Unravel Research 

Onderzoek 

Meet wat je klant echt 
vindt met neuromarketing-
methoden als Eye Tracking 

en EEG.

Unravel Behavior 

Advies 

Advies over 
gedragsbeïnvloeding in 

marketing en 
maatschappij.

Unravel Academy 

Training 

Ontdek de laatste 
neuromarketing-inzichten 

over jouw vakgebied.



"Ik drink al sinds mijn jeugd elke dag Coca-
Cola. Ik heb nog nog nooit een ander Cola-merk 

gedronken en zal dat ook nooit doen."

Jan Piet

"Ik drink niet zo vaak 
suikerhoudende dranken, maar af en toe 

neem ik een fles cola mee uit de supermarkt. Ik 
neem soms Pepsi Cola en soms Coca-Cola, want 

ik proef het verschil eigenlijk toch niet zo.”



Wat is een merk?

Een vriend Een object

(Yoon et al., 2006)



Waarom niemand denkt als een marketeer

Merken zijn (helaas) 
niet zo bijzonder als 
we zelf denken 



Topics van vandaag

Branding Mythes 
Drie fabels over branding

Branding in het brein 
Wat zijn merken in onze 

hersenen, en wat betekent 
dit praktisch?
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De wetenschap achter 
merkgroei 

Welke activiteiten werpen 
wél hun vruchten af?

Brand Metrics 
Wat is de moeite van het 

meten waard?



Mythe 1. De Love Brand
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De Double Jeopardy Law (Sharp, 2010) 

Van de Coca-Cola-kopers koopt 41% ook Pepsi. Van de 
Pepsi-kopers koopt 72% ook Coca-Cola 
Exclusieve loyaliteit binnen categorie: slechts 11%

Love Brand 

Loyaliteit komt van nature, zonder passie



Mythe 2. Ons merk heeft andere klanten

(Evens, 1959)



Mythe 2. Ons merk heeft andere klanten



Mythe 3. Focus op 'Heavy Users'



25% van de omzet 

Klanten die 1 keer in de 6 jaar een colaatje kopen

(Snijders, 2015)



50% van de omzet 

Klanten die 2 keer in 1 jaar een colaatje kopen

(Snijders, 2015)



Heavy users 

"Light users do the heavy lifting"

De helft van de 'heavy buyers' van dit jaar zijn volgend 
jaar 'light buyers'

(Snijders, 2015)
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Branding is Geheugenmanagement 

Het creëeren, versterken en opfrissen van relevante geheugensporen in het brein











Van geheugen naar gedrag

Frequentie

Recentheid

Relevantie

M
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Selectieve perceptie
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Mental en physical availability

(Sharp, 2010)

Physical 
Availability

Mental 
Availability

Market 
Penetration
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Category Entry Points 
Gebruiksmomenten en -contexten

Mental 
Availability

Distinctive Brand Assets  
Herkenbare en unieke eigenschappen



Wat gebeurde er tijdens de Mars Rover Missie?



De Category Entry Point (CEP)

Situaties die van nature voorkomen in 
de behoeften van consumenten 
Sterke merken hebben veel CEPs 
(maar hoeven ze niet te 'ownen')

(Romaniuk, 2016)
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Category Entry Points 
Gebruiksmomenten en -contexten

Mental 
Availability

Distinctive Brand Assets  
Herkenbare en unieke eigenschappen



De Distinctive Brand Asset

De neurale brug van reclame naar winkel
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De Distinctive Brand Asset

Kleur 
Vormen 
Personen 
Woorden, slogans en typografie 
Audio

(Romaniuk, 2016)
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Over betekenis en uniekheid

(Romaniuk, 2016)

Branding Training 10

Category Entry Point 

Betekenis is key 
Hoeft niet uniek te zijn

Brand Asset 

Uniekheid is key 
Hoeft geen betekenis te 

hebben



Topics van vandaag

Branding Mythes 
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De zin en onzin van Brand Metrics

Category Entry Points 

• Stage 1. Verkennen met 
diepte-interviews 

• Stage 2. Kwantitatief 
doormeten en 
benchmarken

Brand Assets 

• Monitor assets met 
Asset Grid

Awareness (top-of-mind 
awareness, spontaan of 

geholpen) 

• Enkel relevant voor 
startende merken

Attitude/Preference/
Purchase Intention/

Consideration/Loyalty 

• Zwakke afgeleiden van 
gedrag uit het verleden



Assets Monitoren

(Romaniuk, 2016)

Fame Uniqueness

% respondenten dat asset aan 
merk linkt

% links naar jouw merk als 
deel van alle merken 
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De Distinctive Brand Asset Grid

Uniekheid 
% links naar jouw merk als deel van alle merken 
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Hoog

Laag
Laag Hoog

Ignore or 
Test

Avoid Solo 
Use

Investment 
Potential

Use or lose
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• Toon asset in isolatie of in 
combinatie, zonder expliciete brand 
identifier 

• Prompt met categorie 
• Vrije response, maar maximaal 3 
• 150 respondenten per cel, altijd 

category buyers!

Brand asset monitoring
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Voorbeeld. Symbolen
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Gebruik of Implicaties 

Vergeleken met de symbolen van 
KFC, Domino’s en Subway is het 
symbool van McDonald’s de sterkste 
asset op het gebied van bekendheid 
en uniciteit.  

Dat is positief: het symbool is zowel 
bekend als uniek voor McDonald’s. 
Het advies is dan ook om dit symbool 
te blijven gebruiken in marketing en 
communicatie materialen. 
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Voorbeeld. Producten
McDonald’s Brand Asset Test 2021
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Implicaties 

De producten van McDonald’s scoren 
veruit het beste in vergelijking met 
de producten van concurrerende 
merken.  

De drie geteste producten - de Big 
Mac, de McChicken en de Burger - 
bevinden zich in het “Gebruik of 
verlies” kwadrant. Dit zijn dus sterke 
assets, en het advies is dan ook het 
uiterlijk van deze producten niet te 
veranderen. 

Gebruik of 

Burger  
(Burger King)

Whopper  
(Burger King)

Zinger Sandwich  
(KFC)

McChicken 
(McDonald’s)

Burger 
(McDonald’s)

Big Mac 
(McDonald’s)



Cells that fire together, wire together



✓ Reactietijd onthult 
de onbewuste 
sterkte van 
associaties 

✓ Perfect voor 
merkimago-
onderzoek, brand 
tracking en 
positionerings-
vraagstukken

Meet Intuitive Associaties

+

Fun
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Take-Aways: Branding & Neuromarketing

✓ Test ik zinvolle brand metrics?  Meet mental availability: 
Brand Assets, Category Entry Points en Merkimago.

✓ Hoe branding werkelijk werkt. Branding heeft weinig te maken met 
passievolle loyaliteit. Loyaliteit is verkapte gemakzucht.

✓ Richt ik mijn marketing-activiteiten op merkgroei? Vergroot 
marktaandeel door fysieke en mentale beschikbaarheid te vergroten.


