NEURO BRANDING
Hype, Hope of Holy Grail?!
Donderdag 12 april 2018
Kasteel Groeneveld - Baarn

NEURO BRANDING: HYPE, HOPE OF HOLY GRAIL?!
In zijn beroemde boek ‘Thinking Fast and Slow’ (2011) stelt
econoom, psycholoog en Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman
dat een groot deel van onze dagelijkse beslissingen als burger
en consument intuïtief en onbewust plaatsvindt. Het is dan
ook niet verrassend dat neuromarketing en -onderzoek zich in
grote belangstelling mogen verheugen van marketeers om de
onbewuste processen in het consumentenbrein beter te begrijpen en op zoek te gaan naar de de zogeheten koopknop.
DE (ON)MOGELIJKHEDEN VAN NEURO BRANDING
Neuromarketing en –onderzoek zijn echter niet onomstreden.
Zo menen critici dat het niet ethisch is om medische kennis
en technieken in te zetten voor commerciële doeleinden en
de consument willoos over te leveren aan marketeers. Sommigen geloven er helemaal niet in en spreken zelfs van kwakzalverij.
Tijdens het BExP-topcollege op 12 april gaan we samen met
Prof. dr. Willem Verbeke en Prof. dr. Victor Lamme uitgebreid
in op de mogelijkheden en onmogelijkheden van de inzet van
neurowetenschap en –onderzoek in marketing en branding.
Het BExP-topcollege biedt u de laatste inzichten op het gebied van neuromarketing en –branding en stelt u in de gelegenheid om zelf een antwoord te formuleren op de vraag welke toegevoegde waarde deze nieuwe wetenschap voor uw
merk of organisatie kan hebben. Kortom, een topcollege dat u
als marketeer en/of merkenbouwer niet mag missen!

13.00 uur

Ontvangst op Kasteel Groeneveld

13.30 uur

Het Placebo-effect van een Merk:
een neuroscience benadering
Prof. dr. Willem Verbeke
Erasmus Universiteit Rotterdam en Professional
Capital

15.00 uur

Koffie- en theepauze

15.30 uur

Wat klanten werkelijk drijft en wat marketeers
daarvan kunnen leren
Prof. dr. Victor Lamme
Universiteit van Amsterdam en Neurensics

17.00 uur

Afsluitende borrel en buffet

KLIK HIER OM AAN TE MELDEN
Voor members van het Brand Executive Platform (BExP) vormt
het topcollege onderdeel van hun lidmaatschap. Deelname is
derhalve kosteloos.
De deelnamekosten voor overige deelnemers bedragen €495
(excl. BTW). Kosteloos annuleren is mogelijk t/m 5 april a.s.

KEYNOTE SPEAKERS BExP-TOPCOLLEGE
PROF. DR. WILLEM VERBEKE
Erasmus Universiteit R’dam
en Professional Capital

Prof. dr. Willem Verbeke is een topwetenschapper die talrijke publicaties in internationaal vooraanstaande marketing- en sales journals op
zijn naam heeft staan. Hij is hoogleraar Sales en Accountmanagement aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2004 richtte Verbeke
samen met Maarten Colijn trainings- en adviesbureau Professional
Capital op, dat organisaties helpt bij commerciële uitdagingen en de
middelen aanreikt om beter te verkopen.
Naast een veelgevraagd spreker is Willem Verbeke toonaangevend in
de neuro-economie. Hij weet inzichten uit de psychologie en economie te koppelen tot nieuwe technieken die in marketing en sales
kunnen worden ingezet. Met zijn onderzoek naar het menselijk brein
wil hij voorop lopen in de neuro-economie.

PROF. DR. VICTOR LAMME
Universiteit van A’dam
en Neurensics

Prof. dr. Victor Lamme is hoogleraar en hersenonderzoeker bij de
afdeling Psychologie van de Universiteit van Amsterdam. Hij onderzoekt wat bewustzijn nu eigenlijk precies is, waar het vandaan komt,
en welke rol het speelt bij ons handelen. Voor dat onderzoek kreeg
hij een subsidie van 2.3 miljoen euro van de Europese Unie.
Naast hersenonderzoeker en veelgevraagd spreker is Victor Lammer
auteur van diverse boeken. In november 2016 verscheen zijn laatste
boek “Waarom? Op zoek naar wat ons werkelijk drijft”. Samen met
Martin de Munnik en Steven Scholte richtte Victor Lamme in 2011
het neuromarketing onderzoeksbureau Neurensics op, waarmee hij
voor bedrijven, non-profit organisaties en de overheid de impact van
marketingmateriaal op het brein van de consument meet.
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Per auto
Vanaf de A1 (Amersfoort – Amsterdam) neemt
u afslag Baarn-Noord / Soest (afrit 10). Op de
N221 richting Baarn/Soest. Bij de rotonde
neemt u de afslag naar Kasteel Groeneveld. Er
is ruime parkeergelegenheid
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