


Her şey gibi, zaman da İZAFİ...



duruma göre 

değişir...



«bir halkanın üzerinde 

takılıysa yanıtlar, ne 

kadar uzaklaşabilirler?»

1

2
«seçimlerimiz 

seçeneklerimiz kadar 

özgür değil mi ancak?»



3,70 pounds 46 SEK

~17 TL ~18 TL





100 100

DOĞUM YILINIZ? DOĞUM GÜNÜNÜZ AYIN KAÇI?

1985 14

MAX 300 TL
ORT 74 TL

MAX 200 TL
ORT 59 TL



300
DOĞUM GÜNÜNÜZ 

AYIN KAÇI?

1-10

11-24

25+

57 TL

62 TL

80 TL

?



Sayılarla mı sınırlı?



Kanaatiniz «şahsi» midir, 

yoksa o da mı duruma 

göre değişir? 

...Değil!



100 100

1. DAHA GÜR, PARLAK SAÇLAR?

%52

2. PAKETİ DAHA GÜZEL?

%6

1. PAKETİ DAHA GÜZEL?

%6

2. DAHA GÜR, PARLAK SAÇLAR?

%56
«Katılıyorum» ve «Kesinlikle katılıyorum» diyenlerin yüzdesi



300 300

1. AMELİYAT MASRAFLARI?

%87

2. DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ?

%55

1. DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ?

%81

2. AMELİYAT MASRAFLARI?

%95
«Katılıyorum» ve «Kesinlikle katılıyorum» diyenlerin yüzdesi



NEURO
1. AMELİYAT
2. DOĞUM GÜNÜ

1. DOĞUM GÜNÜ
2. AMELİYAT

%55 %81

14 saniye%50 
daha çabuk!

daha düşük 
mental efor!



Bütün, onu oluşturan parçaların toplamından farklı.

Peki «bütün» hakkındaki değerlendirmelerimiz?



300 300

1. SAĞLIK DURUMU?

%66 vs %12

2. GENEL YAŞAM?

%51 vs %17

1. GENEL YAŞAM?

%52 vs %16

2. SAĞLIK DURUMU?

%64 vs %11

«Memnunum» ve «Çok memnunum» diyenlerin yüzdesi vs «Memnun değilim» ve «Hiç memnun değilim» diyenlerin yüzdesi



300 300

1. KİLO?

%36 vs %42

2. GENEL GÖRÜNTÜ?

%53 vs %21

1. GENEL GÖRÜNTÜ?

%63 vs %8

2. KİLO?

%40 vs %40

«Memnunum» ve «Çok memnunum» diyenlerin yüzdesi vs «Memnun değilim» ve «Hiç memnun değilim» diyenlerin yüzdesi

%12
ters yanıt

%19
ters yanıt



150 150
1. KİLO?

2. GENEL GÖRÜNTÜ?

1. GENEL GÖRÜNTÜ?

2. KİLO?

Genel görüntü «Memnunum» ve «Çok 
memnunum» diyenlerin yüzdesi

Kilo «Memnunum» ve «Çok 
memnunum» diyenlerin yüzdesi               

= %31 %46 %62



NEURO
1. KİLO
2. GENEL 

GÖRÜNÜM

1. GENEL 
GÖRÜNÜM

2. KİLO

7 saniye%40 
daha çabuk!

daha düşük 
ilgi!

%53 vs %21 %63 vs %8

düşük ilgi

%60



AFFECTING DECISIONS



Nereye gideceğimizi önümüzdeki yollar seçebilir mi?



200 200

%56

%44

%42

%27

%31
Evinizde iki renk badana kullanacak olsanız hangisini seçersiniz? 



100 100

%37

%63

%32

%30

%37
Evinizde iki renk badana kullanacak olsanız hangisini seçersiniz? 

Kadınlar



NEURO

3 SEÇENEK

2 SEÇENEK
%21 
daha çabuk!



Her kelimenin değeri eşit mi?

«Bedava»nın sihri...



300 300

?
Bir paket şampuan alacak olsanız hangi promosyon size daha cazip gelir? 

%50
Aynı fiyata ek 
olarak 1 paket 
daha şampuan

%50%50 fiyat 
indirimi

%57
Aynı fiyata ek olarak 
1 paket daha 
şampuan 

BEDAVA

%43%50 fiyat 
indirimi



150 150

?
Bir paket şampuan alacak olsanız hangi promosyon size daha cazip gelir? 

%45
Aynı fiyata ek 
olarak 1 paket 
daha şampuan

%53
Aynı fiyata ek olarak 
1 paket daha 
şampuan 

BEDAVA

%55
Aynı fiyata ek 
olarak 1 paket 
daha şampuan

%61
Aynı fiyata ek olarak 
1 paket daha 
şampuan 

BEDAVA



NEURO
Aynı fiyata ek 
olarak 1 paket 
daha şampuan

Aynı fiyata ek olarak 
1 paket daha 

şampuan BEDAVA

8 saniye %5 
daha çabuk!

%12



300

?
Bir paket çamaşır deterjanı alacak olsanız hangi promosyon size daha cazip gelir? 

9%
24%

5% 1%

62%

 Aynı
fiyata 1 kg
daha fazla
deterjan

 Fiyat
indirimi

 Kasa
çıkışında 1
kg hediye
deterjan

 Çamaşır
sepeti

hediyesi

 1 alana 1
bedava

300

x3

x2

x4
x5

HEDİYE!



Comparing value – ara kapakHer şeyin bir ederi vardır. Peki sadece «bir» mi?



İki ayrı içeceğin özelliklerini görüyorsunuz. Buna göre hangisine kaç TL ödersiniz? 



Şu içeceği satın almak için kaç TL öderdiniz? 

serinletir

hafiftir

şişkinlik yapmaz

sağlıklıdır

katkı maddesi içermez

cam şişede satılır

A

6,0
150



Şu içeceği satın almak için kaç TL öderdiniz? 

serinletir

hafiftir

şişkinlik yapmaz

sağlıklıdır

katkı maddesi içermez

cam şişede satılır

B

6,3

yanında defolu bardak hediyesi vardır

150



İki ayrı içeceğin özelliklerini görüyorsunuz. Buna göre hangisine kaç TL ödersiniz? 

A B

5,2 4,5

300



5,8 5,9kıyaslamalı biçilen değer

5,3 5,1ayrı ayrı biçilen değer

Erkekler
(150)

5,9 4,1kıyaslamalı biçilen değer

6,2 6,7ayrı ayrı biçilen değer

Kadınlar
(150)





Bir problemi çözmek için 

1 saatim olsaydı; 

55 dakikasını 
problem üzerinde düşünmeye, 

kalan 5 dakikayı da çözümü 

bulmaya ayırırdım.




