
Doskonalimy własne oprogramowanie  
do rejestracji i analizy danych

Badamy reakcję mózgu na treści reklamowe łącząc  
innowacyjną metodę EEG oraz tradycyjne metody badawcze

Badania skuteczności treści reklamowych 
z wykorzystaniem narzędzi neuromarketingu

Wyniki realizowanego dla Ciebie badania możemy porównać  
z bazą wcześniej zrealizowanych projektów

Metodę EEG łączymy z tradycyjnymi metodami  
deklaratywnymi takimi jak CAWI, CATI, IDI czy FGI



Łącząc metody deklaratywne  
z nowoczesnymi badaniami metodą 
EEG, uzyskujemy obiektywną ocenę 

reklam i konceptów reklam

Analiza aktywności mózgu przeprowadzana jest  
z wykorzystaniem elektroencefalografii (EEG).

Wykorzystywane przez nas narzędzie  
do realizacji badania składa się ze wzmacniacza  
z elektrodą oraz autorskim oprogramowaniem 
do analizy danych.

System umożliwia rejestrację sygnałów EEG 
mózgu respondenta w trakcie prezentacji  
treści multimedialnych a następnie ich 
przeanalizowanie.

Respondenci proszeni są o założenie  
na głowę urządzenia rejestrującego sygnały  
EEG, a następnie o oglądanie materiałów 
reklamowych.

W wyniku powiązania odpowiednich klatek 
filmowych i rejestrowanego sygnału EEG, możliwe 
jest skojarzenie kilku współczynników opisujących 
aktywność mózgu z fragmentami treści 
multimedialnych.

Zarejestrowane sygnały EEG są również 
skorelowane ze zmiennymi opisującymi profil 
respondentów - wiek, płeć, wykształcenie itd.

Dodatkowo, metodzie EEG towarzyszy rejestracja 
wideo twarzy respondenta w celu skorelowania 
sygnałów EEG z mimiką twarzy.
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Metodologia
badawcza

Stanowisko badawcze
Warunki, w jakich realizowane jest badanie, muszą  
w jak największym stopniu przypominać te naturalne, które 
sprawią, że respondent poczuje się wygodnie i komfortowo. 
Dlatego, na naszym stanowisku badawczym respondent 
może usiąść zarówno przy stole jak i w wygodnym fotelu.  
W zależności od rodzaju badanych reklam, wykorzystujemy 
telewizor lub laptop. Pomieszczenie, w którym odbywa się 
badanie, jest wyciszone i lekko przyciemnione.

Rekrutacja 
respondentów
Posiadamy dostęp do bazy respondentów liczącej ponad  
10 tys. osób. Potrafimy błyskawicznie zrekrutować konieczną 
liczbę respondentów o dowolnym profilu społeczno-
ekonomicznym. 

Każdy respondent przygotowywany jest do badania pod 
kątem gotowości psychofizycznej. Jeśli okazuje się, że jest 
np. zmęczony wcześniejszym wysiłkiem fizycznym, 
pozwalamy mu wypocząć, posilić się lub napić. Pilnujemy, 
aby usunąć ewentualny makijaż z miejsca, na którym 
umiejscawiane są elektrody.

Przygotowanie treści  
reklamowych do badania
Materiały reklamowe poddawane badaniu muszą w jak 
największym stopniu przypominać te, które respondent 
dostrzega w codziennym życiu. Dlatego badana reklama jest 
z reguły poprzedzana innymi reklamami, które stanowią 
tzw. punkt odniesienia. Dodatkowo, w przypadku reklam 
statycznych, przygotowywany jest na ich podstawie plik 
video, bo w takiej postaci materiały reklamowe prezentowane 
są respondentom. Korygujemy również poziom głośności 
materiałów reklamowych pochodzących z różnych źródeł 
tak, aby uniknąć artefaktów wynikających np. z nieuza-
sadnionego zwiększenia/zmniejszenia poziomu głośności. 

Nasza metodologia  
badawcza pozwala  
maksymalizować rzetelność  
i reprezentatywność  
uzyskanych wyników



Raport dla klienta
Zarejestrowane sygnały EEG respondentów analizujemy 
przy wykorzystaniu naszego autorskiego oprogramowania. 
Oprogramowanie do analizy ma szereg możliwości opraco-
wania i wizualizacji danych. Tworzymy raport a wyniki analizy 
przedstawimy w sposób czytelny i merytoryczny. 

Realizacja badania
Respondentom prezentujemy treści reklamowe w postaci 
video – w przypadku reklam wizualnych – lub dźwiękowych 
– w przypadku reklam radiowych. W czasie prezentacji 
reklam rejestrujemy sygnały aktywność pracy mózgu. 

Do badania mózgu  wykorzystujemy wygodną metodę 
pomiaru jaką jest elektroencefalografia EEG.

Po zakończeniu pomiaru sygnału EEG, respondenci są 
proszeni o wypełnienie tradycyjnej ankiety ilościowej, która 
zawiera pytania metryczkowe oraz weryfikuje opinie  
i postawy respondenta wobec przedstawionych treści rekla-
mowych. Organizujemy także pogłębione wywiady grupowe  
o charakterze jakościowym, aby prawidłowo wnioskować  
na podstawie danych zgromadzonych metodą EEG.

 Nasz wskaźnik uwagi  
bazuje na pracach  
i eksperymentach  

W. J. Raya z lat 80 XX w.

Analiza zarejestrowanych danych
Potrafimy powiedzieć, jak reagował mózg respondenta na 
prezentowane treści. „Klatka po klatce“ analizujemy uwagę  
i zaangażowanie respondenta. 

Dzięki opracowanemu rozwiązaniu potrafimy dokładnie wy-
typować treści, które zwracają uwagę respondenta i powo-
dują zaangażowanie konsumenta. Opracowane wyniki 
konfrontujemy z danymi uzyskanymi tradycyjnymi metodami 
deklaratywnymi – ilościowe i jakościowe. 



Metoda EEG przydatna jest zarówno na etapie badania konceptu reklamy jak i już na etapie  
jej montażu, kiedy wybierane są ostateczne sceny i reklama nabiera kształtu. Metodę tę można  
również stosować w przypadku badania reklam statycznych (billboard’u, plakatu), stron  
internetowych, newsletter’ów, kampanii e-mailing’owych, a także reklam radiowych.

Potrafimy wskazać konkretny fragment reklamy, który wywo- 
łuje największy stan uwagi i zaangażowania użytkownika.

Przykładem tego typu analizy może być reklama samochodu marki 
Subaru. Otrzymane wyniki zmienności wskaźnika uwagi w trakcie 
oglądania klipu filmowego wskazują jedno wyraźne maksimum, 
które wystąpiło dla sceny przedstawiającej warczącą z zazdrości 
„suczkę psa“ na „kierowcę psa“. Jest to kulminacyjna scena, która 
wywołuje największy uśmiech i przyciąga uwagę konsumenta. 
Warto zaznaczyć, że zaraz po tej sekwencji twórcy reklamy 
zdecydowali się na pokazanie sylwetki samochodu Subaru. Czy to 
przypadek? 

Zastanawiasz sie nad wyborem grafiki, która zostanie 
wykorzystana na plakacie? Zastanawia Cię czytelność oferty? 
Niewielu konsumentów zdaje sobie racjonalnie sprawę,  
że taki a nie inny obraz wywołał w nim „pobudzenie“ i przykuł 
uwagę. Jeśli zastanawia Cię siła przekazu Twojej oferty, EEG 
przychodzi z pomocą i wskazuje, która grafika przeznaczona 
do wykorzystania na plakacie wywoła większe zaangażowanie 
odbiorcy. Dzięki badaniu potrafimy wytypować najwartoś- 
ciowsze grafiki oraz ich układ i wskazać te, które warto 
wykorzystać w reklamie i odnieść sukces.

Czy to działa? Spójrzmy na wynik prostego doświad-
czenia, do którego użyliśmy dwóch zdjęć – chłopca 
grającego szachy oraz żelazka. Badanie EEG wykazało, 
że zdecydowanie większą uwagę wśród respondentów 
wywołuje pierwsze zdjęcie. Dlaczego? Odpowiedzi może 

być wiele, może to twarz zbudza uwagę, może to szachy 
przypominają nam o koncentracji w trakcie gry, a może 
ciekawa kolorystyka zdjęcia? Co przyciąga nasza uwagę? 
Na to pytanie nie ma łatwej odpowiedzi, dlatego 
tradycyjne metody badawcze czasem zawodzą. 

Nasze badanie zidentyfikuje sceny,  
które są kluczowe i warte 
eksponowania w Twojej reklamie.

Wskazanie fragmentu największego stanu uwagi  
i zaangażowania konsumenta – reklama Subaru

Wybór zdjęcia na plakat lub ulotkę 

Metoda EEG  
w badaniach reklam 

Metoda stosowana przez nas pozwala w sposób obiektywny wskazać ten obraz,  
który przywołuje uwagę i zaangażowanie w Twojej grupie docelowej! 



W coraz większej liczbie branż o sukcesie firmy decyduje 
strona internetowa. Jak pokazują badania, to pierwszy „rzut 
oka“ decyduje o tym, czy użytkownik zostanie na niej, czy 
wybierze konkurencję. Fundamentalne znaczenie ma układ 
strony, kolorystyka, grafika, czcionka i wrażenie, jakie razem 
sprawia całość. Pomimo wielu wypracowanych standardów 
a także sporej wiedzy i intuicji webmasterów - trudno jest 
wybrać świadomie tę wersję, która najbardziej przykuje 
uwagę użytkownika.

Pojawia się coraz więcej cennych wskazówek, jak ciekawie 
sformułować temat wiadomości. Korzystający z nich copy-
righterzy mogą tworzyć zachęcające tytuły, które zwiększają 
wskaźnik otwieralności informacji wysyłanej pocztą 
elektroniczną. Badanie EEG pozwala wybrać najlepszy  
z pomysłów i zwiększyć tym sposobem zasięg Twojej 
wiadomości.

Nie tylko obraz ma znaczenie i decyduje o  jakości reklamy. 
Jak pokazują nasze badania, duży wpływ ma również ścieżka 
dźwiękowa lub ton wypowiedzi.
Badanie EEG pozwala wskazać takie dźwięki lub wypowiedzi, 
które mają kluczowe znaczenie dla odbioru. Nawet drobne 
zawahanie głosu lektora, niekontrolowany gest dłoni, 
mimika, mogą wpływać na zaangażowanie słuchacza. 

Ciekawym przykładem może być analiza spotu 
wyborczego Baracka Obamy. Warto zaznaczyć, że cała 
prezentowana reklama charakteryzowała się dużym 
stanem uwagi. Potwierdziły to również badania 
prowadzone metodą tradycyjną. Jednak nawet przy 
dużym wskaźniku uwagi, badanie EEG potrafi wskazać 

momenty o wyższym i niższym zangażowaniu odbiorcy. 
Analiza ujawnia, że to nie zmieniający się dynamicznie 
obraz ale gest podniesionej, otwartej dłoni oraz zmieniony 
akcent słowa powoduje znaczny wzrost uwagi (czego  
nie określiliby respondenci badani metodą tradycyjną).

Wybór najlepszego layoutu – treści WWW

Wybór najlepszego tekstu – Skuteczny mailing i newslettery

Wybór najlepszej wypowiedzi lub dźwięku – Reklama Obamy 

Precyzyjnie zbadamy jak reaguje mózg respondenta na poszczególne hasła reklamowe  
lub teksty wiadomości. Wskażemy  te hasła, które najbardziej zaangażowały uwagę użytkownika.

Dzięki zastosowaniu odpowiedniej metodologii badania  
potrafimy wyselekcjonować najlepsze możliwości i wskazać te wersje,  
które przyciągną uwagę i zaangażują użytkownika. 

Dzięki naszemu doświadczeniu wytypujesz te fragmenty spotów reklamowych,  
które zdecydują o ich skuteczności.
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Nawet dziś mózg jest wielką zagadką. 
Badania wskazują jednak, że to w mózgu rodzi się 
proces podjęcia świadomej i nieświadomej decyzji. 

Elektroencefalografia (EEG) jest metodą badania 
mózgu, która pozwala analizować emocje z większą 
skutecznością niż analiza innych biosygnałów:  
np. GSR, EKG, eye-tracking. Dzięki analizie mózgu 
klienta, dowiesz się więcej niż mógłbyś się spodziewać.

dr inż. Marcin Kołodziej
prezes zarządu Neuro Innovations Sp. z o.o.


