


MARTIN LINDSTROM
Óvæntur sannleikurinn á bak við það af hverju við kaupum

Martin Lindstrom var valinn sem einn af „100 áhrifamestu 
manneskjum heimsins“ af TIME Magazine og er höfundur nokkurra 
bóka sem hafa komist á metsölulista The New York Times og The Wall 
Street Journal, eins og Buyology (2008) og Brandwashed (2011). 

Lindstrom er viðurkenndur sem einn helsti vörumerkjasérfræðingur í 
heimi eftir að hafa verið í fararbroddi í innleiðingu vörumerkja á 
Internetinu (1994), í því að nota skilningarvitin fimm í 
vörumerkjasetningu (2004), að nýta taugavísindi í auglýsingum 
(2007) og að rannsaka næstu kynslóð samskipta gegnum 
undirmeðvitundina (2010).

Buyology var kosin „pick of the year“ (bók ársins) af USA Today og var á meðal tíu efstu 
bókanna á tíu metsölulistum í Bandaríkjunum og á heimsvísu. Bókin hans BRANDsense var 
lofuð af The Wall Street Journal og sögð „ …ein af fimm bestu bókum um markaðssetningu sem 
gefnar hafa verið út“. Sex bækur hans um vörumerkjasetningu hafa verið þýddar á meira en 50 
tungumál og gefnar út í meira en 70 löndum víða um heim.

Viðskiptavinir eru tvær sekúndur að velja hverja vöru í innkaupakörfunni 
sinni. Mikilvægustu spurningar smásalans ættu að vera: Hvað fær 
viðskiptavininn til að velja vissar vörur, sleppa öðrum, og ákveða að 
koma aftur í ákveðinn stórmarkað á hverjum degi.
 
Í byltingarkenndri fimm ára Buyology-rannsókn Lindstrom á 
kauphegðun, sem kostaði 7 milljónir dala og var sú stærsta í sögu 
taugamarkaðssetningar, skannaði Lindstrom meira en 2000 neytendur 
með heilasegulómun (fMRI) og fékk djúpa innsýn í viðbrögð þeirra 
þegar þeir versla. Sú innsýn hefur ekki bara gerbreytt því hvernig 
markaðssetningar-, auglýsinga- og vörumerkjaheimurinn virkar í dag, 
heldur varpað ljósi á framtíð smásölu.
 
Í þessari einstöku kynningu mun Lindstrom fræða áhorfendur um „Buyology“ heilans í okkur og 
fara yfir áhugaverð dæmi víða um heim, þ.m.t. hvernig niðurstöður Buyology-rannsókna hans 
gerðu honum kleift að snúa gengi smásölukeðju í Bandaríkjunum til betri vegar um leið og hann 
hannaði stórmarkað framtíðarinnar.



PACO UNDERHILL
Afhverju við kaupum: Vísindi verslunar

Heimur verslunar mun breytast meira á næstu fimm árum en hann 
hefur gert síðustu fimmtíu ár. Það sem gerir verslun góða árið 2014 er 
g jörólíkt því sem gerði verslun góða fyrir áratug. Paco Underhill og 
Envirosell hafa rannsakað kauphegðun víða um heim í meira en 25 ár.  

Í fræðandi og skemmtilegum fyrirlestri ræðir Paco hvaða þættir hafa 
áhrif á það hvað fólk kaupir bæði í búðum, á netinu og í öllu 
kaupákvörðunarferlinu. Hann mun varpa ljósi á þá fórnarkosti sem eru á 
milli nýmarkaða og þroskaðra markaða – og benda á lykiltækifæri og 
hugmyndir sem íslenskir og alþjóðlegir kaupmenn og markaðsmenn 
þurfa að veita athygli.

Paco Underhill er helsti smásölu-sérfræðingur heims, þróun hennar um 
heim allan og getur bætt veltu-aukningu verslana með einstakri sýn 
sinni og gríðarlegri alþjóðlegri reynslu sem spannar næstum 3 áratugi. 
Paco er upphafsmaðurinn á bakvið vísindin í smásölu - hann er forstjóri 
og stofnandi Envirosell, rannsóknar og ráðg jafafyrirtækis með 
skrifstofur í 10 löndum og Paco heldur fyrirlestra um framtíð smásölu 
um allan heim. Í fyrirlestri sínum kennir Paco þér að halda í viðskiptavini 
þína í flóknu, margbreytilegu umhverfi og hvernig þú nærð í nýja.
 
Paco er höfundur bókanna "Why We Buy: The Science of Shopping", 
mest seldu bókar heims um smásölu og vísindin á bakvið það hvernig við 
verslum, "What Women Want" sem fjallar um hversu mikil áhrif konur 
hafa á neysluvenjur heimilanna og "Call of the Mall", sem fjallar um bandarískar 
verslunarmiðstöðvar. 
 
Paco hefur unnið með 100 af stærstu Fortune fyrirtækjum heims. Má þar nefna: Microsoft, 
HP, Citibank, Lloyds Bank, Banco Itau, Proctor&Gamble, Unilever, Coca Cola, McDonalds, 
Diageo, Nissan, Bulgari, Selfridges og Carrefour. 
 
10 skrifstofur þeirra um heim allan og 25+ ára reynsla Paco í ráðg jöf og rannsóknum sýna að 
aðferðir hans virka alls staðar.
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