
We beginnen om 12 uur 
Goed dat je er bent!



De Psychologie van Onweerstaanbare Reclamefolders 
Neuromarketing Lunch Webinar



Topics van vandaag
Folder Webinar

Aandacht 
5 tips die gegarandeerd je 
folder eruit laten springen

Activatie 
de best practices na jaren 

neuro onderzoek naar 
folders op een rij 

Folders in de 
marketingmix 

Wat maakt papier zo uniek 
en wat betekent dit voor de 

optimale inzet ervan?



Folders (en andere communicatie) in het brein

Verlangen Verwerking





Papier & Emotie

Folder Webinar
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Print versus pixels

Hoe verschilt de beleving? 

1. The Paper Bonus 
2. The opening party 
3. Elk mediatype performt positief op verlangen



Papier & Geheugen

Folder Webinar
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Het unieke neurale profiel van papier

Folder Webinar

Medium-positieve emotie Sterk in geheugen

Emotie en verwerking



Mediamix-effecten

‣ Het verwerken van een folder verhoogt effectiviteit van 
daaropvolgende TV-reclames van dat merk 

‣ Het zien van een folder verhoogt aandacht voor die 
producten in de winkel 

‣ Papieren communicatie (met commerciële insteek) is extra 
effectief vroeg in de mediamix



Topics van vandaag
Folder Webinar

Aandacht 
5 tips die gegarandeerd je 
folder eruit laten springen

Activatie 
de best practices na jaren 

neuro onderzoek naar 
folders op een rij 

Folders in de 
marketingmix 

Wat maakt papier zo uniek 
en wat betekent dit voor de 

optimale inzet ervan?



Aandacht 
Boosters5

Aandacht 
5 tips die gegarandeerd je 
folder eruit laten springen



1. Profiteer van de natuurlijke hotspot

Rechts wordt eerder bekeken 
Op elke pagina gaat de aandacht het 
meest naar de binnenkant



2. Voorzie elke spread van intuïtief eerste focuspunt

✘ Elk object is even belangrijk✓ Hiërarchie in presentatie



3. Gebruik pop-out met hoge contrasten

✘ Laag contrast✓ Hoog contrast



4. Vaste locatie voor prijs- en informatie

✘ Wisselende locatie van prijsinformatie✓ Vaste locatie van prijsinformatie



5. Pas op met aandachtskannibalen

Gezichten trekken veel aandacht, en 
soms naar de verkeerde kant



Topics van vandaag
Folder Webinar

Aandacht 
5 tips die gegarandeerd je 
folder eruit laten springen

Activatie 
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neuro onderzoek naar 
folders op een rij 
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Sales 
Impact 

Boosters
5

Activatie 
De best practices na jaren 

neuro onderzoek naar 
folders op een rij 



1. Logobelang

De cover blijkt één van de kortst 
bekeken pagina's 
Logo communiceert waarde en merk in 
één oogopslag



2. Houd rust op de pagina

Ons brein is lui: keuze-stress is funest 
voor koopactivatie



3. Minimaliseer prijspijn

In het geval van ronde prijzen, schrijf de 
decimalen dan niet uit. Dus 2,- in plaats van 
2,00.  

In het geval van prijzen met decimalen, 
ontwerp de getallen achter de komma 
kleiner dan de prijs ervoor. 

Zorg dat de productnaam en foto primair de 
aandacht grijpen, niet de prijs. 

Plaats prijzen aan de linkerzijde van product 
voor koopjes, of rechterzijde voor exclusieve 
deals.



SALE 

Kortingen  
tussen 10% en 

60%

(Biswas & Burton, 1993)

SALE 

Kortingen  
vanaf 10%

SALE 

Kortingen  
tot 60%

WinnaarBij smalle range

4. Slim korting communiceren



(Coulter & Coulter, 2007)

€ 533

€ 544
Van

Voor

€ 488

€ 499
Van
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✓ Korting overschat ✘ Korting onderschat

5. Een nieuwe techniek voor lekkere korting

Het right digit effect



€ 533

€ 544
Van

Voor

€ 488

€ 499
Van

Voor

✓ Korting overschat

25% 11.1%

✘ Korting onderschat

(Coulter & Coulter, 2007)

5. Een nieuwe techniek voor lekkere korting

Het right digit effect



Zo maak je jouw folders nóg effectiever

28 feb: Multi-client neuromarketing-onderzoek 

20 participanten | EEG + Eye tracking 

Praktische adviezen + brein- en kijkdata 

Ruimte voor 8 folders 

Van 8800,- voor 5700,- 

Aanmelden voor 21 februari 2021 

Bij: Tim Zuidgeest - tim@unravelresearch.com


