
Onze Favoriete Neuromarketing-boeken 
Neuromarketing Lunch-webinar



Decoded 
The Science Behind Why We Buy 
Phil Barden











Influence 
The Psychology of Persuasion 
Robert B. Cialdini





Online Invloed 
Zo pas je bewezen 
gedragspsychologie toe voor 
betere online resultaten 
Bas Wouters & Joris Groen







Neuromarketing  
for Dummies 

Stephen J. Genco, Andrew P. Pohlmann & 
Peter Steidl





How Brands Grow 
What marketers don't know 
Byron Sharp





Persuasive 
Advertising 
Evidence-based Principles 
J. Scott Armstrong



Vertel een verhaal 

WebinarNeuromarketing boeken

“Rijden onder invloed is gevaarlijk. Stap nooit met 
alcohol op achter het stuur” 

“Door een dronken bestuurder verongelukten 
vorige week twee kinderen. Stap nooit met alcohol 

op achter het stuur ” 

vs.



Vertel een verhaal 

Waarom werkt het? 

Verhalen bevatten sterke emotionele plaatjes 
Met een verhaal kun je feiten in een herkenbare 
context voor de lezer plaatsen 
Verhalen laten mensen nadenken over de 
voorbeelden, niet over bewijs 
Verhalen vallen niet de overtuigingen van mensen aan 
waardoor zij minder geneigd zijn in discussie te gaan
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Vertel een verhaal 

Ik zou je aanraden een 
aansprakelijkheidsverzekeri
ng af te sluiten. Doe je dit 
niet dan kan je nog weleens 
in de penarie komen.   

Een collega van mij 
veroorzaakte een ongeval 
tijdens het klussen. Hij was 
niet verzekerd en zit nu tot 
over zijn oren in de schulden. 
Ik zou je aanraden een 
aansprakelijkheidsverzekering 
af te sluiten. 
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Stelt u zich eens voor 
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Noem ook een nadeel 

Een minpunt boost geloofwaardigheid 
Lezers beoordelen jou als meer rationeel 
‘Al het onderzoek is voor mij gedaan’
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Noem ook een nadeel 
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Alle boeken in dit webinar

Decoded - Phil Barden 

Influence - Robert Cialdini 

Online Invloed - Bas Wouters & Joris Groen 

Neuromarketing for Dummies - Stephen J. Genco, Andrew P. Pohlmann & 
Peter Steidl 

How Brands Grow - Byron Sharp 

Persuasive Advertising - J. Scott Armstrong
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