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  209  ....................................................................................................  فروش بر میمستق ریتأث: میمستق ریمس

  212  .........................................................................  برند به نسبت ها نگرش تیتقو و رییتغ: میرمستقیغ ریمس
  213  ....................................................................................  غاتیتبل یاثربخش سمت به میمستق ریمس تیهدا
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  215  ..................................................................................................  دیا شده متقاعد یرسم طور به اکنون شما
  215  ...........................................................................................................................  دیبخوان من يبرا را آن

  216  ....................................................................................  غاتیلتب یاثربخش يبرا میرمستقیغ ریمس انتخاب

  216  ....................................................................................................................  کم توجه پردازش و غاتیتبل
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  219  ......................... ................................................................دادن گوش بدون يریادگی: نمیبیم را شما بعداً
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  220  ............ ................................................................................................  یاحساس يها واکنش يریگ اندازه
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..........................................  دوازدهم فصل    فروشگاه در یابیبازار و دیخر مغز  ..............................
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  227  ..................................................................................................................  دیخر و یتیشخص يها سبک

  229  ............ ................................................................................................  تر مغزدوستانه يها فروشگاه جادیا
  230  .....................................................................................  باشند دارند ازین که يا نقطه  به دارانیخر تیهدا
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  233  ...............................................................................  دیخر يها طیمح شیآزما يبرا نگینورومارکت از استفاده

  234  ......................................................................................................................  داریخر یابیرد در ها چالش
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  235  ......................................................................................  فروشگاه در شیآزما يبرا نگینورومارکت ینیگزیجا
  235  .......................... ................................................................................................  دیخر تجربه يساز هیشب

  

   شود یم نیآنال  کننده مصرف  مغز که یزمان  ............................ ................................  زدهمیس فصل

  236  ...............................................................................................................................................  فصل نیا در
  238  ........................................................................................................................  نیآنال یابیبازار تفاوت درك

  238  ...............................................................................................  کنندگان مصرف کنترل و تعامل از استفاده
  239  .......................................................................................  نیآنال اهداف و فیوظا با غاتیتبل يساز هماهنگ

  241  ................................................................................................................  دیخر و یابیبازار انیم شکاف رفع
  241  ............................................................................................................................  یعال تیسا وب ساخت
  241  ............................................................................................  کند؟ یم استفاده وب صفحات از مغز چگونه

  243  ...........................................................................................................  تیوبسا رد و یسردرگم ،يدیام نا

  245  ...............................................................................................................  نیآنال تجربه و ناخودآگاه پردازش

  247  ...............................................................................  نیآنال صورت به ما يازهاین تمام) باًیتقر( کردن برآورده
  247  ......................................................................................................  نامحدود اطالعات و نیآنال يوجو جست

  248  .....................................................................................نامحدود يرگذا اشتراك به و یاجتماع يها شبکه
  249  ..............................................................................................................  نامحدود انتخاب و نیآنال دیخر
  250  ........................................  یابیبازار یاثربخش و نیآنال اتیتجرب شیآزما يبرا نگینورومارکت از استفاده نحوه

  250  ............ ................................................................................................نیآنال غاتیتبل یاثربخش شیآزما

  251  .......................................................................................................تیسا وب از استفاده سهولت شیآزما
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  264  ............ ................................................................  ییدئویو و نیآنال يها يباز در» حضور« و شدن غرق
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  265  ......................................................................  يبعد سه يها يباز يها افترافکت: نیزم ارهیس به بازگشت

  266  .......................... ................................................................  یسرگرم شیآزما يراب نگینورومارکت از استفاده
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  267  .....................................................................یسرگرم به يرفتار يها پاسخ و مغز يها پاسخ يریگ اندازه
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  چهارم بخش

   نگینورومارکت با کننده مصرف پاسخ يریگ اندازه

  269  ............ ................................................................................................................................  ...بخش نیا در
  د؟یپرس ینم افراد خود از چرا/  یسنت يکردهایرو  .....................................................  پانزدهم فصل

  270  ...............................................................................................................................................  فصل نیا در
  271  ....................................................  است سکیپرر کار کی وکار سبک در سؤاالت دنیپرس چرا نکهیا درك

  274  ............ ................................................................................................  بازار قاتیتحق از جنبه سه یمعرف
  275  ..............................................................................................................  قیدق یعمق يها مصاحبه انجام

  279  ............ ................................................................  کننده مصرف يها ینظرسنج در نظرات از يبردار نمونه
  281  ...............................................................................  کنندگان مصرف از  سواالت دنیپرس گرید يها وهیش

  281  ...........................................................  هدف يها نمونه و یتجرب يها یطراح از استفاده با یابیبازار تست
  281  ............................................................................................................................  کننده مصرف يها پانل

  282  ...............................................................................................................................  يا مشاهده مطالعات

  282  ...........................................................................  نگینورومارکت و یسنت يکردهایرو قیتطب و کردن بیترک
  

   مغز و بدن از شده فرستاده يها گنالیس به دادن گوش : نگینورومارکت يریگ اندازه  .....  شانزدهم فصل

  284  ...............................................................................................................................................  فصل نیا در
  285  .........................................................................................................نگینورومارکت يها گنالیس منشأ درك

  286  .................................................................................................................  خود یعصب ستمیس با ییآشنا
  286  .........................................................................  یعصب ستمیس يبرا نگینورومارکت يریگ اندازه يبردار نقشه

  287  ....................................................................................................  بدن از شده افتیدر ي ها گنالیس ثبت
  288  ........................................................................................................................صورت يها حالت ریتفس
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  289  ...............................................................................................  یوگرافیالکتروم: صورت عضالت سنجش
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  293  .............................................................  تنفس و فشارخون قلب، ضربان زانیم: قیعم نفس کی دنیکش
  294  ..........................................................................................................  يرفتار پاسخ زمان: ساعت مسابقه
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  298  .......................... ................................................................................................  یکیالکتر مغز به اتصال
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   خود انیمشتر از يریادگی يبرا ارزان يها وهیش : بودجه در نگینورومارکت  .....................  هفدهم فصل

  304  ...............................................................................................................................................  فصل نیا در
  305  ......................................................................................................................  پاسخ زمان مطالعات انجام

  305  ...........................................................................................  پاسخ زمان مطالعات بر حاکم منطق مشاهده
  307  ......................................................................  پاسخ زمان مطالعات با برند یضمن يها نگرش يریگ اندازه

  308  ...............................................................  پاسخ زمان مطالعات با یعاطف و ییمعنا يها ارتباط يریگ اندازه
  310  ........................................................................  جامعه ساختن اریهوش منظور به نیآنال خدمات از استفاده

  310  ............................................................  صورت حاالت لیتحل و چشم نیآنال یابیرد:  کموب کردن فعال
  312  .......................... ................................................................  نیآنال قیتحق در» يوارسازيباز« از استفاده

  313  ............. ................................................................................................  بازار ینیب شیپ با» يسپار جمع«
  314  .....................................................................} بده انجام را کار نیا خودت{  يرفتار يها شیآزما انجام

  315  ................................................................................................  يرفتار يها شیآزما ياجرا و يانداز راه

  316  .............................................................................................یواقع جهان در يرفتار اقتصاد اصول تست
  317  ............. ................................................................  نگینورومارکت مطالعات در ایمزا و ها نهیهز يساز متعادل
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   شما یقاتیتحق يازهاین يبرا مناسب روش انتخاب  ..................................................  هجدهم فصل

  320  ...............................................................................................................................................  صلف نیا در
  321  ...............................................................  دیکن يریگ اندازه نگینورومارکت با دیتوان یم شما آنچه از يا خالصه
  322  ..................................................................................قیتحق سؤاالت با نگینورومارکت يها روش قیتطب

  324  ...................................................................................................................  يرفتار پاسخ زمان مطالعات
  324  ..........................................................................................................................................  چشم یابیرد

  325  ...............................................................................................................................  يرفتار يها شیآزما

  325  ..............................................................................................................................................  کیومتریب
  326  .................................................................................................................................  یالکتروآنسفالوگراف

  327  ............................................................................................  يردعملک سیمغناط رزونانس يربرداریتصو
  327  .......................... ................................................................  یسنت قیتحق يکردهایرو و نگینورومارکت ادغام

  327  ......................................................................بازار قیتحق در ها دیبا از بزرگ يریتصو ينما کی گرفتن
  329  ............ ................................................................کپارچهی مطالعات يبرا ییتوانا و تیظرف مورد در تفکر

  330  ..................................................................................  کپارچهی مطالعات يبرا یسازمان ساختار کی جادیا
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  پنجم بخش

  یاخالق و یعمل مالحظات : نگینورومارکت با یزندگ

  332  ............ ................................................................................................................................  ...بخش نیا در
  

  333 دیبدان نگینورومارکت به مربوط يها يریگ اندازه و مطالعات مورد در دیبا که زیچ پنج  نوزدهم فصل

  333  ...............................................................................................................................................  فصل نیا در
  334  ...................................................................................  شاتیآزما ياثرگذار زانیم یبررس: تجربی طراحی

  334  ...............................................................................  دهد پاسخ ها آن به دیبا خوب شیآزما هر که یسؤال سه
  336  ...............................................................................  بماند ثابت دیبا آنچه و دارد رییتغ  به ازین آنچه از یآگاه

  339  .......................................................................................  ییایپا و ییروا تیقابل درك: يریگ اندازه هینظر
  339  ....................................................................................  آن درست يریگ اندازه و درست موارد يریگ اندازه

  341  ................................................................................  نگینورومارکت يارهایمع نانیاطم و اعتبار تیقابل بهبود
  342  ............................................................  ذهن حاالت با مغز يریگ ندازها يارهایمع ارتباط: معکوس استنتاج

  345  .....................................................................................  د؟یکن باور را جینتا دیبا یزمان چه: يآمار تیاهم

  345  ...........................................................................  نگیارکتنوروم مطالعات در استفاده مورد يآمار يها آزمون
  347  .....................................................................................................................  يآمار آزمون از رفتن فراتر
  349  .....................................................................................  یواقع يایدن با ها افتهی ارتباط: يهنجار يها داده

  350  .  دهد انجام يهنجار يها داده بدون را یابیبازار يها يریگ میتصم او دوست که دهد ینم اجازه دوست کی

  350  ............. ................................هندد یم قرار نهیزم در را مطالعه جینتا يهنجار يها داده چگونه نکهیا درك
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   نگینورومارکت زیآم تیموفق مطالعات يبرا پرواز از قبل ستیل چک  .................................  ستمیب فصل

  351  ...............................................................................................................................................  فصل نیا در

  352  .......................... ................................................................  ست؟یچ مطالعه نیا يبرا شما وکار کسب اهداف
  354  .........................................  ست؟یچ هیفرض شیآزما يبرا تست نیبهتر و دیکن یم شیآزما را هیفرض کدام

  356  ...........................................................................  د؟یکن یم استفاده شیآزما يبرا یمناسب منابع زا شما ایآ
  358  ............. ................................................................  د؟یکن یم يبردار نمونه یدرست يآمار جامعه از شما ایآ

  360  ..................................................................................  دهد؟ یم رییتغ را شما وکار کسب چگونه شما، جینتا

  361  ....................................................................................  دینکن پرداخت را ارتباط يبرقرار در یناتوان نهیهز
  

   نگینورومارکت مناسب کیشر انتخاب  ...............................................................  کمیو ستیب فصل

  362  ...............................................................................................................................................  فصل نیا در
  363  ......................................................................  باشد داشته انتظار نگینورومارکت کیشر کی از دیبا شما آنچه

  366  .............................................................................................................................شما يها نهیگز به ینگاه
  368  ...........................................................................  دیکن استخدام را نگینورومارکت فروشنده کی یزمان چه

  368  .........................................................................  دیکن استخدام را  نگینورومارکت دیجد مشاور کی یزمان چه
  369  ......................................................................................................  نگینورومارکت يها تخصص و ها شیگرا

  370  ................................................................................................................................  يفناور متخصصان
  372  .....................................................................................................................هکپارچی حل راه متخصصان

  373  ...........................................................................................  نگینورومارکت کیشر از دنیپرس يبرا یسؤاالت

  373  .......................... ................................................................................................  مناسب تیجمع انتخاب
  374  ..........................................................................................................................................  برنده انتخاب
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   نگینورومارکت در یعموم استیس میمفاه و استانداردها اخالق،  .............................   ودوم ستیب فصل
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  378  ..........................................................................................................  یاخالق  نگاه از نگینورومارکت ياجرا

  379  .............................................................................................  قیتحق در کنندگان شرکت حقوق از تیحما
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  382  ...............................................................................  بالقوه دارانیخر به نانیاطم و اعتبار از يشواهد ارائه

  384  ....................................................................................  »یعصب ياستانداردها«  سمت به صنعت حرکت
  384  ........................................................................  نگینورومارکت» یوحش غرب« هیاول دوران سرگذاشتن پشت

  385  ...........................................................................................  نگینورومارکت يبرا دیجد ياستانداردها رشیپذ
  387  .................................................................................................  نگینورومارکت با مرتبط یقانون مسائل درك

  388  ..............................................................................................................  شود؟ ممنوع دیبا نگینورومارکت ایآ

  388  .....................................................................................  بازار در آزاد انیب و ییپاسخگو در تعادل يبرقرار
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  ششم بخش

  ها گانه ده از یبخش

  394  ............ ................................................................................................................................  ...بخش نیا در
  

   نگینورومارکت درباره غلط باور ده  ....................................................................  وسوم ستیب فصل

  395  ...........................................................................................................................................  ... فصل نیا در

  396  ..........................................................................................................  دارد»  دیخر دکمه«  کی شما مغز
  397  ........................................................................................................  کند کنترل را شما تواند یم یابیبازار
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   نگینورومارکت یعلم رکن ده  .........................................................................  رموچها ستیب فصل
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  مقدمه ناشر
  


	��� ا�رات  ����� ا�� � ��ا
	  � �� ���ب ����� ������ ��� د
	���ان ���ان�� 

ن ���� د��. ��ا���� ������ و ���� ���ر را � �� ا� ���
  %$ # روز !


	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی  
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  رماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر و انفو

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

 چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

ينه امور نشر مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زم

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر  " سركار خانم ندا بن "كتابي كه در دست داريد با همت 

  گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 



  مقدمه مترجم

 ذهن پیش از بیش ،"میکنند خرید کنندگان مصرف چرا" همیشگی سؤال این به پاسخ مروزها
 در که است برانگیز بحث و جدید زمینه یک نورومارکتینگ. است کرده درگیر خود به را محققان

  . دهند می قرار مطالعه مورد ها رسانه و تبلیغات به نسبت را کننده مصرف مغز پاسخ محققان آن

 در ها یافته آخرین دیگر، زاي انرژي ماده هر از قویتر For dummies نورومارکتینگ کتاب
 نحوه بازاریابان و کار و کسب صاحبان به و داده توضیح مخاطب براي ساده زبانی به را زمینه این

  .دهد می نشان را نورومارکتینگ از استفاده

 صمیمانه کردند ترغیب کتاب این ترجمه به مرا که یوسفی کامبیز دکتر آقاي جناب از میدانم الزم
 و حامی همواره که نازنینم پدر و مادر خصوص به و عزیزم خانواده از همچنین. کنم قدردانی
  .نمایم می تشکر اند بوده من پشتیبان

  

 98 آبان - بن ندا
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  پیشگفتار
  

 در افراد زیادي که از آن دسته مباحثی است نورومارکتینگ خوش آمدید!  For dummiesنورومارکتینگبه 
برند  جدیدي از زمینه نورومارکتینگ. کنند میواقعی آن را درك  طور بهکمی عده  اما ،کنند می صحبت آن مورد
 ابعاد تمام به ما این کتاب در. دارد مغز اشتراك علوم و بازار تحقیقات بازاریابی،: زمینه با سه که است

  .گیریم می نظر را در عمومی آن سیاست و اخالقی يها داللت همچنین و کنیم می توجه نورومارکتینگ
یا  مغز در جادویی خرید يها دکمه نورومارکتینگ که کنید میمشاهده  روید، میکتاب پیش  این در که طور همان
 در کتاب این اي نتوانند در برابر وسوسه مغز مقاومت کنند. نیست که بازاریابان حرفه زامبی کنندگان مصرف خلق
 دهد می مغز ما را تغییر تفکر شیوه اساسی طور به که است مغز علوم در جدید انگیز شگفت کشفیات از برخی مورد

است  هیجانی انقالب و این. گذارد می تأثیر خدمات و محصوالت تجربه و فروش نحوه خرید، بر ناگزیر طور به و
به  به زبان آدمیزاد نورومارکتینگدر  آن را کنیم می سعی ما که است چیزي و کند میارائه  نورومارکتینگ که

  .تصویر بکشانیم

  کتاب این درباره
به روش مدوالر  را خود موضوع ما. کند می ي به زبان آدمیزاد پیرويها مجموعه يوخطا آزمونفرمت  از ما رویکرد
 شما. سردرگمی نکنید احساس وبروید از این کتاب  اي نقطه توانید به هر می شما بنابراین؛ دهیم می پوشش

 را چیزهایی ما اگر. مجزاست صورت به فصل هر زیرا بخوانید، دارید دوست که ترتیبی هر به را ها فصل توانید می
 پیدا در مورد آن بیشتري اطالعات توانید میجایی را که  پردازیم، می دیگري فصل درها  نآ به کنیم که می ذکر

  .گوییم میکنید، به شما 
بدون خواندن از روي آن  شود، می مسائل فنی مشخص آیکون با که چیزي هر و فرعی توانید از نوارهاي میشما 

 بین در عمیق يها بعضی از بحث است ممکن که ایم گرفته اصطالحات دربارهرا  ما تصمیماتی در آخر. عبور کنید
شما را از  و ایم دادهانجام  خود داستان سازي ساده براي را کار این ما اما کند، پنهان محققان را و دانشمندان

  :ایم دادهنجات  فلسفی يها بحث از بسیاري
 با ) فیلسوفان و( ی از دانشگاهیانبرخ اگر حتی کنیم، می استفاده جایگزینصورت  به ذهن مغز و ما از اصالحات

  مخالف باشند. شدیداً انگاري ساده چنین
 نورومارکتینگ مفاهیم بنیادي براي شامل که ،علم اصلی شاخه سه براي دربرگرفتن علوم مغز اصطالح از ما 

  .رفتاري اقتصاد و اجتماعی یشناس روان کنیم: اعصاب، می استفاده ،است علوم
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 خواهند نورومارکتینگ را می کهکنیم  می استفاده افرادي توصیف براي »کنندگان فمصر« اصطالح از اغلب ما 

 .نامیم میافراد  راها  آن فقط ما اوقات گاهی. کنند درك
 ما استفاده  زیرا شوند، مینامیده  کننده مشارکت معموالً ،کنند می مشارکت ها آزمایش یا مطالعات در که افرادي

 .کنیم می استفاده گاهی اصطالح این از ما گرچه ،دوست نداریم را 1اشخاص از اصطالح بالینی
در بین دو خط فاصله  ها سایت وب يها اوقات آدرس در برخی که متوجه شوید است ممکن شما کتاب، این در

 سایت وب صفحات این از یکی به خواهید می و هستید نسخه چاپی این کتاب خواندن حال در اگر. وجود دارد
 کنید بدون خط فاصله وارد است، شده ذکر متن در که طور همان دقیقاً را سایت وب آدرس سادگی به ،کنید مراجعه

 کافی است فقط خواهد بود:تر  آسان انجام این کار براي شما خوانید، مینسخه الکترونیکی این کتاب را چنانچه  و
  .شوید صفحه وارد مستقیم  تا کنید کلیک سایت وب آدرس روي

که این  – گیریم مین خیلی جدي را خودمانیا  افراد ، ماي به زبان آدمیزادها مجموعه بزرگ سنت به ،درنهایت
درك آن  که چیزي عنوان بهموضوع  با این افراد، از برخی زیرا است، مهم نورومارکتینگ موضوع براي ویژه به کار

 است، پیچیده بسیار درك چیزي گویند یم شما به کارشناسان که میهنگا معموالً. کنند میپیچیده است، برخورد 
. کنید مطرح را زیادي سؤاالت خواهند مینها  آن اینکهیا  ممکن است مفهوم آن درخواست پول زیاد باشد

 ساده کنندگان مصرف و بازاریابی نوین خدمات کنندگان مصرف ،متخصصانبتواند میان  کتاب این که امیدواریم
 آنچه و درگیر آن شده چیزي که از گرایانه واقع و درك قابل تصویر ص یکشخ هر که طوري تعامل برقرار کند،

  باشد، داشته باشد. نورومارکتینگ واقعی جدید متهورانه و دنیاي در رود می انتظار

  احمقانه يها فرضیه
 فرضیه دچن ما بنابراین ،ایم درآوردهبه نگارش  است نورومارکتینگ به مند عالقه که کسی هر براي را کتاب این ما
یی که ما ها فرضیه. ایم ساختهکتاب دارید،  این از بیشتر کسب آگاهی آن براي دانستن به نیاز آنچه و شما مورد در

  :از اند عبارت ایم ساخته
 مدرکی ندارید اعصاب، تخصص و علومیا  آمار اقتصاد، ی،شناس روان رشته در شما که است بر این ما فرض  - 
  .برساند آسیب چندان شما به موضوع این کنیم مین فکر ما هم داشته باشید،شما تخصص و مدرك  اگر اما
 در  حتی ،کنند می عمل در پی آن فکر و چگونه مردم موضوع که این به مند عالقه شما که کنیم می فرض ما

 .کنند، هستید مین عمل منطقی خیلیها  آن که زمانی
 قرار  تأثیر تحترا  تبلیغات چگونه مردم و بازاریابی هستید بدانید که مند عالقه شما که کنیم می فرض ما

 .متخصص هستید زمینه این در شما که کنیم مین فرض ما اما دهند، می
 نورومارکتینگ که کنید می فکر شما اینکه خاطر به نورومارکتینگ هستید، به مند عالقه شما کنیم می فرض ما 

 شما به تواند مینورومارکتینگ  کنید می فکر که دلیل این به یا کند، کمک تانوکار کسب در شما به تواند می
  در این کتاب به هر دو موضوع خواهیم پرداخت. ما .برساند آسیب کننده مصرف یک عنوان به
 وقتی است ممکن که بگیرید نظر در مغزتان به راجع جدیدي يها ایده هستید شما مایل که کنیم می فرض ما 

 باشد. برخالف غریزه یا روال معمول کامالًنوید، ش می راها  آن بار براي اولین
                                                        
1. subjects 
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  کتاب این در استفاده مورد يها آیکون
 شما توجه تا کنیم می استفاده این کتاب طول درها  آن از ما. هستند کتاب این حاشیه در کوچکی تصاویر ها آیکون

  :از اند عبارتي اشاره شده ها معانی آیکون. کنیم جلب اطالعات از خاصی نوع به را

 
 

 کارگیري بهبراي کمک به خود در  توانید از آن میدهد که شما  مینشان  را نکته اصلی اطالعات نکته، آیکون
 کار با یک آمیز موفقیتانجام یا  بازاریابی مورد در مفید مطالعات طراحی تان،وکار کسب نورومارکتینگ در اصول

  اده کنید.استف شریک نورومارکتینگ

  
 فصل هر اصلی نکات به سریعاً خواهید می اگر. است شده مشخص یادآوري آیکون با فصل هر در نکات ترین مهم

  .یادآوري را دنبال کنید يها کافی است آیکون فقط بروید،
 

 
 
 
 
 
  

 ید در هنگام استفاده از آن موارد احتیاط کنید. اینبا کنیم که میاستفاده  مواردي به اشاره براي هشدار آیکون از ما
 در شما به کمک براي راهنمایییا  کتاب در شده علمی ارائه مفاهیم تفسیر شامل احتیاط در است هشدار ممکن

  .تان باشدانجام کار با شریک نورومارکتینگ



  / موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهرانfor dummies نورومارکتینگ                            28
 
 

  
براي درك مابقی  واقع در کهشویم  فنی جزئیات از برخی گذاري كاشترا مانع از به توانیم مین ما اوقات گاهی

 نحوه استفاده ازیا  علمی موضوعات مورد در این جزئیات، اغلب. فصل نیاز نیست در مورد آن بدانید
در صورت تمایل بدون  دهیم تا میمسائل فنی نشان  آیکون با جزئیات را این ما. است عمل نورومارکتینگ در

  .شماست انتخاب آن با. عبور کنیدها  آناز  خواندن

  فراتر از این کتاب
 محصول این هستید، خواندن آن حال در هم اکنون یا کتاب الکترونیکی که چاپی کتاب در موجود منابع بر عالوه

  .است سایت وباز طریق  جا همه -در -دسترسی ي خوبها ویژگی از برخی داراي همچنین
مشاهده کنید. این  /www. dummies.com/cheatsheatرا در  یگانرا آزمایشی توانید نسخه میشما 

 مدل به مربوط اطالعات و آن در تبلیغات کارگیري بهي نورومارکتینگ در خصوص نحوه ها نسخه شامل نکته
  است. )سنتی بازاریابی استفاده شده در( منطقی کننده مصرف مدل با تفاوت آن و بصري کننده مصرف

  اینجاجایی براي رفتن از 
از آن  خواهید می که جایی براي ییها توصیه ما حال بااین بروید، کتاب این از اي نقطه به هر توانید می شما هرچند
  :کنیم میکنید،  شروع
 و کتاب کل از اجمالی مرور یکها  آن زیرا کنیم، میرا توصیه  2 و 1 فصول ما آشنایی با مبانی، براي 

  .کنند میارائه  تینگنورومارک  میعل پایه بر اي مقدمه
 هستید، – میسرگر خرید، محصول، طراحی برند، مانند - خاص بازاریابی زمینه یک به مند عالقه شما اگر 

  .کنیدسوم بررسی  بخش در را فصلی توانید می
 18 يها فصل به ،ببرید نورومارکتینگ مطالعه از را استفاده بیشترین توانید میچگونه  که بدانید خواهید می اگر 
 .کنید مراجعه 21 تا
 4 يها بخش از کنیم می ما پیشنهاد نورومارکتینگ آشنا شوید، يها سیاسی و اخالقی مفاهیم خواهید با می اگر 
  .کنید شروع 22 و
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کتاب  دو ما دهد، می ارائه نورومارکتینگ مبانی که مغز کسب کنید از علوم تري عمیقدرك  خواهید می اگر
اقتصادهاي رفتاري به و  1نوشته فرانک آمتور علوم عصبی به زبان آدمیزادکنیم:  می عالی را پیشنهاد مقدماتی

  ).4ویلی انتشارات( 3نوشته دکتر موریس آلتمن 2زبان آدمیزاد
 کتاب، در بحث مورد مطالعات براي ها رفرنس خواندن مباحثی از این قبیل، مورد در بیشتر هايپیشنهاد براي 

 از لطفاً آینده، يها نشست و آموزشی يها فرصت به اشاره کتاب و محتواي به کردن اضافه و روزرسانی به
  .کنید بازدید www.intuitiveconsumer. com در نویسندگان سایت وب
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