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FACE
CE CEFACE
Attitude Tester testeaza:
clientilor fata de un produs;
2. Asocierile verbale ale clientilor (cuvinte cheie) cu
produsul (conştient sau inconştient);

Clasificarea produselor (in comparatie cu produse

similare), masurand preferintele inconştiente fata de
aceste produse;

Testeaza atitudinea fata de un produs/
serviciu

a

gandurilor

prin

chestionare

si

- mai intai, chestionarele si focus-grupurile sunt deseori

Aplicaţia poate fie sa stabileasca atitudinea in general
pozitiva sau negativa pe care o are fiecare consumator
testat privind produsul/brandul evaluat, in cazul in care se
doreste doar acest lucru, sau poate sa evalueze in mod
specific care descriptor este in cea mai mare masura legat
de imaginea unui produs/brand in cazul in care se doreste
evaluarea mai multor produse/branduri sau mai multor
variante de imagini pentru produsul sau logo-ul de brand
respectiv.

fi raspunsurile neglijente sau tendinta de a fi pe placul



intampla ca numai dupa ce sunt intrebati „ce s-a

Testeaza memorabilitatea

Memorabilitatea este un indicator care arata cat de
prezenta este imaginea unui produs/brand in mintea
consumatorului, este un indicator de brand awareness si
de loialitate fata de un brand si prezice in proportie de
94% succesul unui produs sau al unei reclame.

impactului avut

de

majoritare. In plus, completarea unui chestionar ia timp
si este plictisitoare, iar pentru multi respondenti,
acuratetea raspunsurilor nu este intotdeauna o prioritate;
- in al doilea rand, deseori oamenii nu sunt constienti
de sentimentele si emotiile lor reale – de exemplu, se

- in al treilea rand, chiar si atunci cand oamenii sunt
constienti de ceea ce simt sau gandesc, nu sunt
intotdeauna si cinstiti in ceea ce declara, datorita
faptului ca ceea ce simt sau fac nu este tocmai dezirabil
social – de exemplu, cand sunt intrebati cate sticle de
bere au baut in ultima saptamana;

erand care este mai bine sa fie utilizata intr-o campaimaginile produsului in memoria de lucru a clien-

celui care conduce sesiunea sau de a se ralia parerii

intamplat?” sa realizeze ca sunt suparati;

Clasificarea diferitelor versiuni de produs sug-

nie de publicitate, pe baza

si

contaminate de un numar de factori de eroare – cum ar

1. Atitudinea inconstienta, pozitiva sau negativa, a

4.

emotionale

focus-grupuri nu este foarte ridicata, din patru motive:



3.

Din psihologie se ştie ca acuratetea evaluarii starilor

PE SCURT:

DE CE CEEFACE
DIFERIT

tului.

- in fine, oamenii nu sunt foarte buni la a-si prezice
actiunile viitoare – de cate ori nu intra intr-un magazin
cu gandul doar de „a privi” si pleaca de acolo cu un

Attitude Tester se bazeaza pe tehnici de

tricou sau o pereche de pantofi ori alte cumparaturi?

***

ultima generatie. Aplicatia foloseste sarcini
de

asocieri

implicite

care

evalueaza

conflictul mental dintre o imagine si un

Incepand din anii '90, membrii comunitatii medicale si
stiintifice au fost martorii unor transformari remarcabile

descriptor. Pe baza timpului de reactie si a

a modului in care se poate examina creierul uman prin

numarului de greseli se poate stabili

tehnici imagistice. Rezultatele acestui demers au furnizat

atitudinea fata de o imagine sau alta,

o motivatie puternica pentru continuarea dezvoltarii de

respectiv un brand sau altul.

noi metode imagistice, pe baze multidisciplinare.

Astfel am dezvoltat:

