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Behawioralne podejście do taktyki marketingowej
Propozycja warsztatu



Program warsztatu

Warsztat składa się z pięciu części:

1. Co to jest ekonomia behawioralna i dlaczego jest tak ważną nauką dla marketingowców
2. Dlaczego konsumenci są irracjonalni i jak działa umysł ludzki
3. Pułapki myślenia i ich wykorzystanie do zmiany zachowania konsumentów

4. Case studies
5. Warsztat
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Część 1: Co to jest ekonomia behawioralna
Program warsztatu

Warsztat rozpocznie się od przedstawienia podstawowych zagadnień ekonomii behawioralnej, 
jej głównych postulatów oraz różnicy w podejściu do zmiany zachowania między tą dziedziną nauki 
a marketingiem.
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Część 2: Dlaczego konsumenci są irracjonalni i jak działa umysł ludzki
Program warsztatu

Następnie omówione zostaną najważniejsze odkrycia ekonomii behawioralnej, pokazujące jak działa umysł ludzki
i wyjaśniające, dlaczego konsumenci nie zachowują się racjonalnie i dlaczego bazowanie strategii i inicjatyw 
marketingowych na deklaracjach oraz edukowanie konsumentów może być tak nieefektywne. 

Omówione zostaną zagadnienia związane z dwoma systemami przetwarzania informacji, ewolucyjnym 
ukształtowaniem umysłu ludzkiego, limitowanymi zasobami przetwarzania informacji i konsekwencjami tych 
zagadnień dla naszego codziennego życia i działań marketingowych. 
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Część 3: Pułapki myślenia i i ich wykorzystanie do zmiany zachowania konsumentów
Program warsztatu

W kolejnej części spotkania przedstawione zostaną najważniejsze pułapki myślenia, które równocześnie mogą być 
stosowane jako narzędzia zmiany zachowania. Omówione zostaną zasady tworzenia efektywnych interwencji 
behawioralnych wg. modelu EAST.
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Część 4: Case studies
Program warsztatu

Następnie przedstawione zostaną przykłady efektywnych interwencji behawioralnych pokazujące, jak praktycznie i 
efektywnie wykorzystywać wiedzę behawioralną w codziennej pracy. 
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Część 5: Warsztat
Program warsztatu

Na koniec uczestnicy będą sami mieli okazję wejść w buty Architektów Wyboru i zaprojektować swoje interwencje 
behawioralne, z wykorzystaniem behawioralnych narzędzi zmiany zachowania.
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Karty behawioralne

Integralną częścią warsztatów są specjalne karty 
behawioralne, na których znajduje się kilkadziesiąt 
najważniejszych behawioralnych narzędzi zmiany 
zachowania, wybranych i opisanych specjalnie pod kątem 
przydatności w marketingu – komunikacji, tworzeniu 
produktów i usług oraz działań w punktach sprzedaży.
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