
Voorbeeldrapport*

Neuro Verpakkingsonderzoek * ⚠  Dit is een voorbeeldonderzoek 
met fictieve data.



Unravel Research voert voortdurend neuromarketingonderzoeken uit in 
opdracht van uiteenlopende opdrachtgevers zoals Albert Heijn, 
Heineken en PostNL. Uiteraard geven deze rapporten waardevolle 
inzichten en zijn daarom alleen in te zien door de opdrachtgevende 
partij.  

Om je toch een concreet en helder beeld te verschaffen van een 
neuromarketing-rapportage, hebben we dit voorbeeldrapport 
opgesteld. In dit rapport is gebruik gemaakt van fictieve data en is 
daarmee vrij om te delen.  

Dit onderzoek is op dezelfde manier opgebouwd als onze gebruikelijke 
verpakkingsonderzoeken en geeft een goed beeld van wat je kunt 
verwachten wanneer je neuromarketingonderzoek uitvoert met Unravel 
Research. 

Bekijk klantcases 
Benieuwd naar concrete cases die we voor klanten hebben uitgevoerd? 
Ga naar www.unravelresearch.com/cases voor een overzicht.

Waarom een voorbeeldrapport?
Neuromarketing Verpakkingsonderzoek

https://go.brainsights.it/unravel-cases


Unravel is trots op:

2.000+ 
uitgevoerde EEG scans

800+  
onderzochte reclames

100+ 
tevreden klanten als

Neuromarketing Verpakkingsonderzoek
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Overzicht OnderzoekNeuro onderzoek toetst de performance van je verpakking 

Unravel Research heeft de nieuwe verpakking van Coca Cola Zero getest 
middels Eye Tracking, EEG en IAT*. In dit onderzoeksrapport vind je 
antwoorden op de vragen: 

✓ Hoe goed valt de nieuwe verpakking op binnen het winkelschap? 

✓ Hoe wordt de nieuwe verpakking (on)bewust ervaren? 

✓ Welke associaties gaan gepaard met de nieuwe verpakking? 

Een onderzoek zoals deze duurt normaliter 5 werkdagen. 

In dit rapport
Neuromarketing Verpakkingsonderzoek

Koopmotivatie

* ⚠  Dit is een voorbeeldonderzoek 
met fictieve data.



Tom van Bommel 
Eindverantwoordelijke van dit onderzoek 

t.vanbommel@unravelresearch.com 
+ 31 6 25 10 24 79

Vragen over dit rapport?
Neuromarketing Verpakkingsonderzoek



1 Overzicht 
Onderzoek



Coca Cola is van plan om hun blikverpakkingen te vernieuwen. Voordat er grote 
veranderingen worden doorgevoerd, wil Coca Cola hun verpakking testen. Gaat de 
nieuwe verpakking nog wel gezien worden in het schap? Hoe beleeft men 
(on)bewust de nieuwe verpakking? Wordt de nieuwe verpakking met het merk Coca 
Cola geassocieerd? 

Dit Neuro Verpakkingsonderzoek brengt de aandachtswaarde, beleving en 
associaties van de nieuwe Coca Cola Zero verpakking in kaart. Om het effect van 
de verpakkingsvernieuwing te meten, wordt ook de oude verpakking meegenomen 
in dit onderzoek. 

Eye Tracking maakt het opvallend vermogen van het blik binnen een winkelschap 
op objectieve wijze meetbaar. Dit stelt ons in staat vast te stellen in hoeverre de 
nieuwe verpakking opvalt in het schap en of de nieuwe verpakking wordt gevonden 
wanneer men zoekt naar het product. 

Daarnaast hebben we de objectieve beleving van verpakkingen in kaart gebracht 
door de hersenactiviteit van de respondenten te analyseren wanneer ze naar de 
verpakking kijken. Zo meten we wat de (on)bewuste invloed is van de verpakking op 
de productbeleving.  

De IAT vertelt welke associaties gepaard gaan met de nieuwe verpakking en hoe 
sterk deze associaties zijn. 

Kortom: hoe wordt de nieuwe Coca Cola Zero verpakking (on)bewust ervaren?

Achtergrond
Overzicht Onderzoek



Rechts zie je de campagne van Coca-Cola tijdens de  
lancering van hun nieuwe verpakking.

Achtergrond
Overzicht Onderzoek



Koopactivatie  
EEG 

Verlangen 
Engagement 

Workload

Brand Recognition  
IAT 

Associaties met belangrijke eigenschappen 
Associatiesterkte met merk

Shelf Standout 
Eye tracking 

Vrije- & doelgerichte aandacht: 
Kijkratio 
Kijktijd 

Tijd tot eerste fixatie

1. 2. 3.

Dit onderzoek is gericht op het bepalen van de score van jullie verpakking binnen elke stap van het Three steps 
to Purchase model. Shelf Standout en Koopactivatie worden tijdens het Neuro Onderzoek bepaald. De Brand 
Recognition wordt bepaald met een online Impliciete Associatietest (IAT).

Three steps to Purchase modelTM
Overzicht Onderzoek



Neuro Onderzoek 

• Shelf standout (eye tracking) 
• Koopactivatie (verlangen) 
• Aandacht (engagement) 
• Cognitieve inspanning (workload)

Dit onderzoek bestaat uit twee onderdelen: een Neuro Onderzoek om de onbewuste impact van de verpakking te 
meten (Eye Tracking en EEG) en een Impliciete Associatietest (IAT) om de onbewuste impact op merkimago te 
meten. 

Het Neuro Onderzoek wordt afgenomen in ons huiskamerlab, de Impliciete Associatietest wordt online afgenomen.

Impliciete Associatietest 

• Lekker 
• Verfrissend 
• Zonder suiker 
• Gezellig 
• Kerst 
• Coca Cola

Onderzoeksmodules
Overzicht Onderzoek



Veldwerksessies
Overzicht Onderzoek

Plaatsing EEG 

De respondent kreeg de EEG aangemeten. 
Elke elektrode werd afzonderlijk geplaatst 

en getest op signaalzuiverheid van medische 
kwaliteit. 

Baseline meting 

Het brein van de respondent werd gemeten 
tijdens het uitvoeren van diverse 

gestandaardiseerde cognitieve taken om een 
persoonlijke 0-meting in kaart te brengen. 

Neuro Onderzoek 

De respondent bekeek in een natuurlijke 
setting de verpakkingen binnen het schap en 

stand-alone. Ons lab biedt een hoge mate 
van realisme en comfort.

1 uur



20 Respondenten 
In ons huiskamerlab

Anders
0%

Vrouw
45% Man

55%

40.7 jaar 
Gemiddelde leeftijd 

Standaarddeviatie: 12.6 jaar

150 Respondenten 
Online

Neuro-onderzoek Implicit Association Test

18-62 jaar 
Range van leeftijden

Anders
1%

Vrouw
49%

Man
50%

42.3 jaar 
Gemiddelde leeftijd 

Standaarddeviatie: 10.2 jaar

18-65 jaar 
Range van leeftijden

Respondenten
Overzicht Onderzoek



Het onderzoek richt zich op het verschil tussen deze verpakkingen van Coca Cola:

Coca Cola Zero Oud Coca Cola Zero Nieuw 

Verpakkingen
Overzicht Onderzoek



Performance 
Shelf Standout2



Gids bij interpretatie
In deze Shelf Standout analyse vergelijken we de Coca Cola Zero verpakkkingen op aandachtswaarde in de 
supermarkt. In deze Shelf Standout analyse maken we onderscheid tussen twee soorten aandacht: 

• Vrije aandacht. Opvallend vermogen van een verpakking wanneer de consument een product naar keuze uitzoekt 
binnen een schap. 

• Doelgerichte aandacht. Opvallend vermogen van een verpakking wanneer de consument zoekt naar een 
specifiek product binnen een schap. Bijvoorbeeld: “Zoek een blikje Coca Cola Zero”. 

De prestatie van de verpakkingen op de twee vormen van aandacht worden bepaald door vier metrics:

Kijkratio 

Hoeveel mensen zien de verpakking?

Kijkduur 

Hoe lang kijkt men gemiddeld naar de verpakking?

Kijksnelheid 

Hoe lang duurt het voordat men de verpakking ziet?

Keuze 

Hoe vaak kiest men de verpakking?

Shelf Standout Performance Scores



Techniek: Eye Tracking
Shelf Standout Performance Scores

De Tobii X3-120 behoort tot de remote eye trackers. Deze worden 
bevestigd op de monitor, zonder dat de respondent additionele 

hardware hoeft te dragen. Dit biedt de hoogste mate van comfort 
gedurende de meting. 

Tobii X3-120



Schaponderzoek stimuli en opdrachten
Stap 1: opdracht

Kijk rond in het schap en 
klik op het product dat 

je zou willen hebben

Stap 2: interactie

Vrij 
• Kijk rond in het schap en klik op het product dat je 

zou willen hebben 

Doelgericht 
• “Zoek een blikje Coca Cola Zero." 
• “Zoek een blikje Coca Cola zonder suiker” 
• Decoy zoekopdrachten (andere merken)

Volgende opdracht

Shelf Standout Performance Scores



Kijkratio 
40%

Kijksnelheid 
1.4 sec

Kijkduur 
0.4 sec

Kijkratio 
55%

Kijksnelheid 
1.2 sec

Kijkduur 
0.5 sec

Oud Nieuw

Winnaar 

Beter dan

Slechter dan

Gelijk aan

Le
ge

nd
a

Vrije aandacht
Shelf Standout Performance Scores

Conclusie. De nieuwe verpakking valt beter op wanneer de consument voor het schap staat en een product naar keuze uitzoekt. Meer consumenten zien het nieuwe 

blikje en de nieuwe verpakking wordt ook sneller gezien.

Kijkratio 
Oud                 Nieuw

Fixatie snelheid 
Oud                 Nieuw

Kijkduur 
Oud                 NieuwVerschillen

Hoogste performance



Oud Nieuw

Winnaar 

Beter dan

Slechter dan

Gelijk aan

Le
ge

nd
a

Vindbaarheid
Shelf Standout Performance Scores

Conclusie. De oude verpakking wordt veel beter gevonden wanneer men actief aan het zoeken is naar Coca Cola Zero. De prominente zwarte kleur op de oude 

verpakking signaleert het product beter dan de zwarte letters op de nieuwe verpakking. De langere kijkduur voor de nieuwe verpakking kan duiden op onduidelijkheid.

Fixatie snelheid 
0.7 sec

Kijkduur 
1.0 sec

Keuze 
17x gekozen (85%)

Fixatie snelheid 
1.2 sec

Kijkduur 
1.6 sec

Keuze 
12x gekozen (60%)

Fixatie snelheid 
Oud                 Nieuw

Kijkduur 
Oud                 NieuwVerschillen

Keuze 
Oud                 Nieuw

Hoogste performance



1. Nieuwe verpakking is opvallender 
De nieuwe verpakking van Coca Cola Zero valt beter op (dan de oude verpakking) voor de consument 
die voor het schap staat en vrij een product kiest. De hoge opvallendheidsscore van de nieuwe 
verpakking komt voor een deel simpelweg omdat de verpakking nieuw is. Nieuwe verpakking vallen in 
de regel beter op dan bestaande verpakkingen. Desalniettemin is het een goede score voor het 
redesign. 

2. Nieuwe verpakking wordt minder aangezien als ‘Zero’ verpakking 
De consument heeft moeite om de nieuwe verpakking te vinden wanneer men aan het zoek is naar 
Coca Cola Zero. Dat betekent dat de nieuwe verpakking niet duidelijk genoeg is in het signaleren van 
het merk of - veel waarschijnlijker - het type (Zero). In plaats van de contrasterende witte letters van 
de oude verpakking is bij de nieuwe verpakking gekozen voor zwarte letters. Waarschijnlijk is dit de 
reden van de lagere vindbaarheidsscores.

Shelf Standout Performance Scores

Deelconclusie



3 Brand  
Recognition



De Impliciete Associatietest (IAT) meet intuïtieve 
merkassociaties aan de hand van reactietijden op een 
online categorisatie-taak. De test is gefundeerd op het 
gegeven dat onze reactiesnelheid op concepten 
toeneemt wanneer deze sterker geassocieerd zijn in 
onze hersenen (bijvoorbeeld: een merk dat betrouwbaar 
voelt wordt door het brein sneller verwerkt gezamenlijk 
met het woord “gezellig” dan met “ongezellig”).  

De IAT is de meest betrouwbare test om dit verschil in 
verwerkingstijd systematisch te meten.

Sterke associatie = Hogere reactiesnelheid

Vo
or

be
el

d

“Gezellig”+ “Ongezellig”+

Verwerkingssnelheid: 500ms Verwerkingssnelheid: 800ms

Reactietijdverschillen weerspiegelen sterkte van associatie

Hoe een Impliciete Associatietest werkt
Brand Recognition Performance Scores



Structuur IAT 
Een IAT bestaat uit meerdere categorisatie-rondes, met wisselende categorisatie-
regels. Om een Brand Recognition-effect bloot te leggen, meten we het 
milliseconde-reactietijdverschil tussen verschillende combinaties van merkstimulus 
en associatiedimensie. In totaal bevat de IAT 7 blokken van elk 20-40 stimulus trials. 
Een voorbeeld van een trial:

Coca Cola 
of Gezellig

Anders 
of Ongezellig

Coca Cola 
of Ongezellig

Anders 
of Gezellig

Target blok A Target blok B

Gemiddeld 
reactietijdverschil 

tussen blokken onthult 
IAT-effect

Hoe een Impliciete Associatietest werkt
Brand Recognition Performance Scores



De D-Score 
Per respondent gebruiken we de reactietijddata per blok (in milliseconden) om per dimensie 
een D-Score te berekenen. De D-score is een genormaliseerde maat van associatiesterkte die 
controleert voor individuele verschillen in reactiesnelheid. De D-score geldt als gouden 
standaard in IAT onderzoek om data op groepsniveau te aggregeren. 

De D-score biedt direct inzicht in de sterkte van een associatie-effect:

D < 15 

Marginaal effect

D 15 - 35 

Mild effect

D 35 - 65 

Behoorlijk effect

D > 65 

Zeer sterk effect

Gids bij interpretatie
Brand Recognition Performance Scores



In dit onderzoek zijn een vijftal associaties getest 
die belangrijk zijn voor het merk Coca Cola: lekker, 
verfrissend, zonder suiker, gezellig en kerst. 

De nieuwe verpakking van Coca Cola Zero scoort 
op alle geteste dimensies hoger dan de oude 
verpakking, met uitzondering van “zonder suiker”. 

De nieuwe verpakking zorgt dus voor (licht) 
positievere associaties met “lekker”, “verfrissend”, 
“gezellig” en “kerst” ten opzichte van de oude 
verpakking. 

De nieuwe verpakking wordt wel duidelijk minder 
goed geassocieerd met de dimensie “zonder 
suiker”. Dat bevestigt onze eerdere bevindingen 
dat de nieuwe verpakking minder goed wordt 
aangezien als een ‘zero’ verpakking. Waarschijnlijk 
vanwege de minder duidelijke zwarte kleur.

De as toont D-Score uitgedrukt in decimalen

Associaties
Brand Recognition Performance Scores

Lekker

Verfrissend

Zonder suikerGezellig

Kerst

0

0,15

0,3

0,45

0,6

      Oud       Nieuw



Geen merkherkenning

-70 70

Ideale merkherkenning

Inzichten 
Naast de associaties met verschillende positieve dimensies hebben we ook onderzocht in hoeverre de verpakking wordt geassocieerd met het merk. 

Er is een sterke positieve associatie tussen de beide verpakkingen en het merk Coca Cola. De oude verpakking laat een iets sterkere associatie zien 
met het merk dan de nieuwe verpakking. De oude verpakking is de winnaar op merkherkenning, maar de nieuwe verpakking blijft niet ver achter. 

Een belangrijke noot is dat de oude verpakking al geruime tijd in de winkel ligt, terwijl de nieuwe verpakking nog onbekend is bij de consument. Naar 
verloop van tijd zal de associatiesterkte van de nieuwe verpakking ten opzichte van het merk toenemen.

Nieuw 
37.7

Oud 
42.2

Merkherkenning
Brand Recognition Performance Scores



Nieuwe verpakking gaat gepaard met positievere associaties 
De nieuwe verpakking van Coca Cola Zero gaat gepaard met iets meer positieve associaties dan de 
oude verpakking. De enige dimensie waar de verpakking duidelijk op achterblijft, is de associatie met 
het merk zelf. Ten opzichte van de oude verpakking wordt de nieuwe verpakking in mindere mate 
geassocieerd met het merk Coca Cola. 

Met de merkherkenning zit het wel goed 
De nieuwe verpakking van Coca Cola Zero wordt in hoge mate geassocieerd met het merk. Hoewel de 
associatie minder sterk is dan die met de oude verpakking, is dit geen reden tot zorgen. De initiële 
merkherkenning van de nieuwe verpakking is namelijk erg hoog en deze zal nog verder stijgen 
naarmate de verpakking langer in de winkel ligt en de consument eraan begint te wennen. Coca Cola 
hoeft zich geen zorgen meer te maken dat de verpakking niet gevonden kan worden in de winkel.

Deelconclusie
Brand Recognition Performance Scores



Koopactivatie4



De B-Alert X10 van ABM registreert hersenactiviteit met 256 
metingen per seconde.  

ABM B-Alert is door onafhankelijke onderzoeken geclassificeerd als 
het beste portable EEG systeem ter wereld – zowel in comfort voor 
de respondent als betrouwbaarheid en accuraatheid van de meting. 

Het meet data met medische zuiverheid. 

ABM B-Alert X10

Techniek: EEG
Koopactivatie Performance Scores



De Tobii X3-120 behoort tot de remote eye trackers. Deze worden 
bevestigd op de monitor, zonder dat de respondent additionele 

hardware hoeft te dragen. Dit biedt de hoogste mate van comfort 
gedurende de meting. 

Tobii X3-120

Techniek: Eye Tracking
Koopactivatie Performance Scores



Gids bij interpretatie
In deze kwantitatieve performance analyse vergelijken we de scores van de Coca Cola Zero verpakkingen met de 
relevante benchmark met overige frisdrankverpakkingen. Dit geeft een goed beeld van hoe de verpakkingen 
presteren in vergelijking met de concurrenten.  

We analyseren de commercials in de kwantitatieve analyse op de twee metrics die samenhangen met verkoop: 
verlangen en workload.

Verlangen 
Verlangen kan zowel positief als negatief uitslaan en varieert in de 
regel tussen -15 en 15. Een waarde van 0 duidt op een neutrale 
emotie. Een waarde boven 0 duidt op aantrekkingskracht (positieve 
emotie) en onder 0 op afstoting (negatieve emotie).

Workload 
De hoeveelheid moeite die het brein verricht om de reclame te 
verwerken. Dit is een getal tussen 0 en 100, waarbij een workload 
tussen 40 en 75 optimaal is. Het brein is actief met de content 
bezig, maar heeft er geen moeite mee. In de rapportage vind je het 
percentage bij wie de workload optimaal, te hoog en te laag is.

Koopactivatie Performance Scores



Coca Cola Zero Benchmark

NieuwOud

Toelichting: Beide Coca Cola Zero verpakkingen scoren positief op verlangen (koopmotivatie) en hoger dan de 
benchmark bestaande uit andere frisdrankverpakkingen. De nieuwe en de oude verpakking verschillen niet tot 
nauwelijks van elkaar op deze metric.

Verlangen
Koopactivatie Performance Scores

Zeer positief

Positief

Negatief

Neutraal

Zeer negatief
-15

-10

-5

0

5

10

15

Oud Nieuw Overige verpakkingen

5,6
8,27,7
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Oud Nieuw Overige verpakking

52,5
56,4

51,2

Toelichting: Beide verpakkingen bevinden zich binnen de sweet spot van workload: de verpakkingen prikkelen de 
consument, maar zijn niet te moeilijk te verwerken. Het kost de consument iets meer moeite om de nieuwe 
verpakking te verwerken, dan de oude verpakking; waarschijnlijk vanwege de extra elementen op het nieuwe blik.

Workload
Koopactivatie Performance Scores

NieuwOud

Te moeilijk

Sweet spot

Te saai

Coca Cola Zero Benchmark



1. Nieuwe verpakking wordt iets meer begeerd 
Beide verpakkingen van Coca Cola Zero scoren boven de benchmark op verlangen (koopmotivatie). De 
nieuwe verpakkingen scoort zelfs iets beter dan de oude verpakken, wat de nieuwe verpakking iets 
begeerlijker maakt.  

Naar verwachting zal deze score zelfs groter worden wanneer de verpakking langer in de supermarkt 
staat. Vanwege het ‘mere exposure’ effect worden zaken namelijk gewilder naarmate men er meer mee 
in aanraking komt. 

2. Nieuwe verpakking kost meer moeite, maar niet teveel 
Het kost de consument meer moeite om de nieuwe verpakking in het brein te verwerken. Dit komt 
waarschijnlijk vanwege de extra tekstuele elementen onderaan deze verpakking (“new taste” en “no 
calories”).  

De workload scores van de nieuwe verpakking blijven wel mooi binnen de sweet spot; de nieuwe 
verpakking is dus niet té moeilijk te verwerken.

Deelconclusie
Koopactivatie Performance Scores

Nieuw

Oud



5 Praktische 
Conclusies



3. Koopactivatie 

De nieuwe verpakking wekt meer 
koopactivatie op dan de oude 
verpakkingen en de benchmark. 
Beide verpakkingen zijn mentaal 
goed te verwerken, al kost de 
nieuwe verpakking meer moeite 
vanwege de extra elementen.

2. Brand recognition 

De nieuwe verpakking wordt (iets) 
sterker geassocieerd op 4 van de 5 
belangrijke dimensies voor Coca 
Cola. De oude verpakking wordt wel 
sneller geassocieerd met “zonder 
suiker” en wordt sterker gelinkt aan 
het merk.

1. Shelf standout 

In de winkel trekt de nieuwe 
verpakking meer aandacht dan de 
oude verpakking. Echter, wanneer 
men zoekt naar een ‘Zero’ 
verpakking wordt de oude 
verpakking sneller gevonden.

Eindconclusie
Praktische Conclusies

Globale Conclusie. De nieuwe verpakkingen laat zeer goede scores zien. De verpakking heeft echter nog wat te winnen als het 
gaat om ‘soort communicatie’: de verpakking wordt veel minder aangezien als een ‘Zero’ verpakking. Het is aan te raden om dit 
aspect van het product duidelijker naar voren te laten komen op de verpakking voordat het product in de supermarkt terecht komt.



Tom van Bommel 
Eindverantwoordelijke van dit onderzoek 

t.vanbommel@unravelresearch.com 
+ 31 6 25 10 24 79

Vragen over dit rapport?
Neuromarketing Verpakkingsonderzoek



Appendix



Toelichting: Op de oude verpakking van Coca Cola Zero gaat de meeste aandacht uit naar het logo. Dit is het element wat 
het eerste, vaakst en langst bekeken wordt. Na het logo gaat de aandacht omhoog naar “Zero Sugar” en verder omhoog 
naar “New Taste”.

Aandachtsverdeling Oud
Appendix

Kijkvolgorde Kijkratio Kijktijd (s) Waardering

Logo 1 100% 1,1 9,6

Zero Sugar 2 95% 0,8 5,6

New taste 3 75% 1,4 1,3

Areas of Interest

Le
ge

nd
a Kijkvolgorde = dominante aandachtsvolgorde. 

Kijkratio = % van respondenten dat element zag. 
Kijktijd = gemiddelde tijd dat een element bekeken werd. 
Waardering = verlangen wanneer het element bekeken wordt.

Logo

Zero Sugar

New Taste



Kijkvolgorde Kijkratio Kijktijd (s) Waardering

Logo 1 100% 1,0 9,4

New taste 2 90% 0,7 7,6

Zero Sugar 3 75% 0,7 3,8

No Calories 4 65% 0,6 4,9

Areas of Interest

Le
ge

nd
a Kijkvolgorde = dominante aandachtsvolgorde. 

Kijkratio = % van respondenten dat element zag. 
Kijktijd = gemiddelde tijd dat een element bekeken werd. 
Waardering = verlangen wanneer het element bekeken wordt.

Logo

Zero Sugar

No Calories

New 
taste

Toelichting: Ook op de nieuwe verpakking van Coca Cola Zero gaat de meeste aandacht uit naar het logo. Daarna trekt het 
witte element met “New Taste” het vaakst de aandacht. Dit element werd op de oud verpakking pas als laatste bekeken. De 
tekst “Zero Sugar” komt als gevolg daarvan pas laat in beeld bij de kijker, wat ervoor zorgt dat men de nieuwe verpakking 
trager aanziet als een ‘zero’ verpakking.

Aandachtsverdeling Nieuw
Appendix


