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We built our recommendations on 
research findings from the field of 
behavior change and habit formation. 
Furthermore we helped redesign the 
content of education to become simpler, 
more actionable and easy to use.
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▪ Impulzívny

▪ Intuitívny

▪ Emocionálny

▪ Rýchly

▪ Podvedomý
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▪ Hĺbavý

▪ Analytický

▪ Pomalý

▪ Precízny

▪ Náročný
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Gumbo beet greens corn soko endive 
gumbo gourd. Parsley Shallot courgette
tatsoi pea sprouts fava bean collard 
greens dandelion okra wakame tomato.
Dandelion cucumber earthnut pea peanut 
soko zucchini.

ŽLTÁ MODRÁ ZELENÁ

ORANŽOVÁ HNEDÁ ŠEDÁ

ŠEDÁ ČIERNA MODRÁ

HNEDÁ RUŽOVÁ ORANŽOVÁ

ČERVENÁ ZELENÁ ČIERNA
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▪ Kto?

▪ Ako? (cez aký kanál)

▪ Rozhodovací proces
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28

▪ Kto?

▪ Ako? (cez aký kanál)

▪ Rozhodovací proces

▪ Želané správanie a WHY NOT
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▪ Kto?

▪ Ako? (cez aký kanál)

▪ Rozhodovací proces

▪ Želané správanie a WHY NOT

▪ Kedy?
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▪ Želané správanie a WHY NOT

▪ Kedy?

▪ Ako?





























47







50

▪ Ľudia kopírujú správanie a názory iných

▪ Ľudia kopírujú najmä tých, ktorí sú im podobní

▪ Je potrebné ukázať nielen čo robí veľa ostatných, ale čo robí väčšina
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▪ Ľudia kopírujú správanie a názory iných

▪ Ľudia kopírujú najmä tých, ktorí sú im podobní

▪ Je potrebné ukázať nielen čo robí veľa ostatných, ale čo robí väčšina

▪ Sociálne schválenie je najsilnejšie na miestach s veľkou neistotou

▪ Ľudia sú na prvoplánové sociálne schválenie imúnni, preto sila často tkvie

v nepriamom sociálnom schválení
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▪ Ako môžem zdôrazniť, že iní ľudia to už robia?

▪ Ako môžem implicitne komunikovať sociálne schválenie?

▪ Ako môžem vybrať referenčnú skupinu tak, aby bola podobná môjmu

zákazníkovi?

▪ Akú referenčnú skupinu môžem vybrať, aby som mohol zákazníkovi

povedať: väčšina ľudí ako ty to už robí.

▪ Viem použiť sociálne schválenie, aby som pomohol zákazníkovi rozhodnúť

sa v situácii neistoty?





Konverzia reklamy na Facebooku sa 
zvýšila o 54 %





Keď sa ľudí pýtali, za koľko by ich boli ochotní predať 
tikety. Tí ktorí si tikety vyberali, požadovali v 
priemere 4x viac ako tí, ktorým boli tikety pridelené.





Konverzia reklamy na Facebooku sa 
zvýšila o 57 %.
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1. Strata bolí viac - Strata je nevyhnutná, ak nevykonajú to čo by mali

2. IKEA efekt - Mali by venovať čas a úsilie do toho, čo chceme aby si cenili

3. Endowment efekt - Mali by mať pocit, že vec, o ktorú môžu prísť vlastnia (môže

byť aj virtuálne vlastníctvo/predstava)
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▪ Podávajte informácie tak, aby vplývali na emócie. Čísla málokedy presvedčia.

▪ Call to action button má popisovať výsledok - čo sa stane ak naň kliknem.

▪ Komunikujte tak, aby čitateľ chápal, čo od neho požadujete. Ponúknite mu

priamočiare inštrukcie.

▪ Jazyk, ktorý zapája emócie a vytvára jasný obraz v mysli čitateľov je silný

nástroj presvedčivosti.
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Zdroj: The Effortless Experience
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▪ Neštruktúrovaná komunikácia a inštrukcie

▪ Nejasné a komplikované informácie

▪ Používaný jazyk

▪ Forma a typ písma
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• Neistota

• Sociálne schválenie

• Averzia k strate

• Konkrétne a špecifické

• Vnímaná náročnosť
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• Spraviť rozhodnutie

• Komplexnosť rozhodnutí

• Každý krok navyše

• Neistota

• Pocit vysokej náročnosti úlohy/úsilia
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▪ Skôr než sa pozriete na motiváciu, najprv znížte trenie (nákup bez registrácie,

predvyplnené polia/znaky - .com, @),

▪ Spojte, to čo chcete aby zákazníci robili, s tým čo už robia (tick tock test),

▪ Pridanie trenia môže pomôcť nasmerovať pozornosť vašich zákazníkov k

možnosti, ktorá by inak zostala bez povšimnutia,

▪ Zaviesť trenie, ak chcete zabrániť nežiaducemu správaniu (unsubscribing)
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Kuracie krídla, príloha, dresing

Do zlatista ugrilované kuracie krídelká s domácim medovo-cesnakovým
dresingom a pečenými zemiakovými lupienkami
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▪ Architektúra voľby

▪ Objektívna náročnosť (trenie)

• Vnímaná hodnota




