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Conversion

Deze maandelijkse rubriek wordt samengesteld door ton wesseling, internationaal spreker en consultant op het gebied van online  
optimalisatie. hij is oprichter van Online Dialogue, experts in online rendement en ceO van testing.Agency.

Conversie-experts gebruiken steeds vaker inzichten uit de neuromarketing voor meer 
rendement. Je communiceert immers met één brein, waarbij we onderscheid maken tussen 
onze ‘automatische piloot’ en een rationaliserende stem. Natuurlijk wil je op het juiste moment 
het juiste brein aanspreken.

communiceer met het juiste brein

Nieuwe bezoekers wil je keuzes geven, soms ook onzinnige. 
niemand drukt hier namelijk op like of tweet. zonder die twee 
opties wordt er echter veel minder geklikt op de ‘Bespaar nu’-
button, de echte optie. Terugkerende bezoekers, zij die aan de 
slag willen, willen hier echter maar één keuze. de social media-
buttons leiden hen hier af en zorgen ervoor dat men juist weer 
minder op de ‘Bespaar nu’- button klikt.

onderzoek van johnson en goldstein laat zien 
dat het aantal mensen dat organen na zijn 
dood wil afstaan per land zeer verschilt. dat 
heeft te maken met de ‘default’-optie; als je 
moet kiezen voor iets dat ver in de toekomst 
ligt waar je nog geen standpunt over hebt 
ingenomen, kiest je brein voor de makkelijk 
weg en dus maak je geen keuze. Hierdoor 
hebben landen waar je niets hoeft aan te 
kruisen (voor het afstaan van je organen) 
bijna 100% conversie.

op funda.nl zoeken geïnteresseerden naar huizen. 
advertenties kijken ze niet, dus je moet - wil je worden 
meegenomen in het automatische proces - ervoor zorgen dat 
je advertentie er als een huis uitziet. je bent echter geen 
huis, maar bijvoorbeeld een hypotheekverstrekker. Het huis 
ondersteboven plaatsen maakt de automatische piloot in de 
war, het klopt niet. de zoeker gaat hierdoor aandachtig kijken 
en voor hij het weet, wordt er geklikt. Het leverde in dit geval 
200% meer kliks op.


