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NEUROMARKETING1.
Haszna: - A vásárlói döntés megszületésének mechanizmusai
               - Az agyi folyamatok közvetlen (tudatalatti) befolyásolásának útjai 

Fontos fogalmak:

- fMRI ?
- elektromos mátrix ?
- szubliminális inger ?
- priming ?
- limbikus rendszer (érzelmi központok)?
- pozitív effektus ?

Fontos 
szakirodalom

Kell nekem!

Az enyém lesz!
Akarom!

Ó!

Megveszem!

Most!

Igen!

Tökéletes!

ROGER  DOOLEY

100 
NEUROMARKETING TIPP

A VÁSÁRLÓK MEGGYŐZÉSÉRE

(Brainfluence)

DOOLEY

AZ AGYUKRA MEGYÜNK!

Agykutatásokon alapuló nemzetközi kísérletek alapján



GAZDASÁG-LÉLEKTAN2.
Haszna: - A kereslet-kínálat törvényszerűségein túli lélektani folyamatok.
              - A gazdasági várakozások visszaható szerepe

Fontos fogalmak:
- a gazdaságpszichológia axiómái ?
- a gazdasági viselkedés paradigmái ?
- tömegfogyasztás, tömegpszichózis ?
- Veblen hatás ?
- felhasználói érték ? (customer value)
- valódi és szimbolikus (státusz) hasznok

Fontos 
szakirodalom



JÁTÉKELMÉLET3.
Haszna: Milyen legyen a marketingben (a reklámban) az arány a 
vetélytársakkal való szembenállás  (rivalizáció) és együttműködés 
(kooperáció) tekintetében?

Fontos fogalmak:
- zéró és nem-zéró összegű játszma ?
- kooperatív és vetélkedő stratégia?
- kevert stratégia, a Nash egyensúly ?
- közlegelők stratégiája ?
- Dilemmák: “gyáva nyúl-”, “vezérürü-”,     
 “fogoly”-dilemma. 

Fontos 
szakirodalom



MÉMELMÉLET - MÉM-KUTATÁS4.
Haszna: Segítségével közelebb kerülhetünk az internetes mémek 
születéséhez és terjedéséhez. Különösen a “Mit csinál a fogyasztó a 
reklámmal?” kérdéskörben lehet izgalmas.

Fontos fogalmak:

- mik az internetes mémek?
- mi a különbség az internetes vírus és a mém között??
- Melyek a mém születésének feltételei?
- mi az a mém-komplex??

Fontos 
szakirodalom



HÁLÓZATKUTATÁS5.
Haszna: Segítségével megismerhetők a sejtek, az ökoszisztéma, az emberi 
agy és az Internet közös törvényei. A kapcsolatháló elemzés pl. segítheti a 
közösségi média szerveződésének marketing célú megismerését 

Fontos fogalmak:
- skálafüggetlen rendszerek ?
- erős kötések, gyenge kötések?
- sűrűség, központiság, közöttiség, (csúcsok és élek)
- hálózatok és közösségi média kapcsolatok ?

Fontos 
szakirodalom

Temporal network representation of the Barabási-Albert 
preferential attachment model.



DATA SCIENCE (BIG DATA)6.
Haszna: -Az adathalmaz elemzése segíti előre jelezni a várható 
viselkedést – egy adott viselkedési mintából következtethetünk a többire is.
A statisztika jelentősége elveszik, hiszen szinte minden adat relevánsnak 
minősíthető.

Fontos fogalmak:
- adatbányászat, - gráfmintázok, gráfbányászat:
- hálózatok- és azokban szereplő személyek viselkedésének   
  elemzése, 
- Mire jó a Gephi?  Graphviz?  Processing? 
- Mit tud a Google Fusion Tables, a Tableau?  
- Miről híres a Cambridge Analytica cég?

Fontos 
szakirodalom

Index

http://www.bigdata.cam.ac.uk

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Gephi&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Gephi&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Graphviz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Graphviz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Processing_(programoz%C3%A1si_nyelv)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Processing_(programoz%C3%A1si_nyelv)
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Google_Fusion_Tables&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Google_Fusion_Tables&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Tableau&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Tableau&action=edit&redlink=1
http://www.bigdata.cam.ac.uk
http://www.bigdata.cam.ac.uk


Beadandó:

ÍRJ EGY   
(kb. 3-4 oldalas)...

ÖSSZEFOGLALÓT
(mini-szakdolgozatot)

az alábbi témák bármelyikéről:



1. Mi a különbség és a hasonlóság a 
“Veblen-hatás” és a ”Bandwagon-hatás” 
közt?                 ...és milyen területeken fontos ez 
                           napjaink reklámjában?

2. Mi az a “Nem-zéró összegű” játszma?
                  ...és milyen területeken lehet izgalmas a 
                  marketingkommunikációban?

3. Mi az a  “Skálafüggetlen” hálózat”?
              ..és mi a szerepe a közösségi média   
                    világában?

Válassz!



Beadandó:

2-3 oldal
- hivatkozásokkal!!!

- sok példával
- kevés összekötő szöveggel


