
BRAND MEMORY ASSESSOR™ (BMA)
‘What you always wanted to know about your brand or advertising but were unable to ask or see’ 

Een merk is een netwerk van associaties, een memory structure 
(cf. Byron Sharp, 2010). Per definitie bestaat een merk alleen 
in ons hoofd. Als we het over een merk hebben dan hebben we 
het dus over het geheel van associaties zoals dat in ons hoofd 
aanwezig is. Verdomd jammer natuurlijk als dat verborgen blijft! 
Want hoe fijn is het als de merkontwikkeling of de effecten van 
merkinspanningen nu wel ineens zichtbaar worden gemaakt, hoe 
subtiel die effecten soms ook kunnen zijn! 

Bij BLAUW hebben we een geheel nieuwe onderzoeksmethode ontwikkeld die meer 
zichtbaar maakt van je merk en van je merk-activaties dan je tot nu toe gewend was 
of dacht te weten. Met deze methodiek, de Brand Memory Assessor, leveren we het 
bewijs waar het merk nou eigenlijk echt staat. BMA is gebaseerd op het fenomeen 
van ‘semantic integration’, waardoor onbewust vrijwel meteen betekenisvolle 
associaties worden opgeroepen zodra wij een stimulus waarnemen maar nog  
niet eens geidentificeerd hebben.

Dit fenomeen onderzoeken we door middel van een tijd-kritische experimentele 
opzet. We lezen gevoelens en gedachten uit die rond het merk zijn opgebouwd 
zonder dat de consument er bewust tussen hoeft te zitten als informatieverschaffer 
en zonder onze interpretatie achteraf. Het gaat bij ons niet om ‘the brain’ maar  
om ‘the mind’. En daarbij om ‘the hidden power of advertising’. 

Je slaat een tennisbal terug, maar nauwelijks verlaat de bal je  
racket en weet je al dat de bal uit gaat. Je slaat een spijker in de muur 
en terwijl je de hamer naar achter zwaait valt het licht uit.  
Toch sla je spijker gewoon op zijn kop. 

Dit zijn voorbeelden hoe ons brein razendsnel werkt, in luttele 
milliseconden: het brein geeft je een feedforward zetje in een  
bepaalde richting. Het brein lijkt hierin op een thermostaat,  
gebaseerd op feedback en feedforward. Dit proces gaat – gelukkig 
maar – geheel of grotendeels aan ons bewustzijn voorbij. Het is één 
van de kenmerken van ons intuïtieve, impliciet werkende brein, ofwel 
‘System-1’ (Daniel Kahneman, 2011). 

Dit betekent ook dat we merken als memory structure zichtbaar kunnen maken zonder dat we last hebben van 
allerlei ongewenste responstendenties zoals sociale wenselijkheid, zelfrechtvaardiging, of beleefdheid. Kortom,  
een fijngevoelige en bias-free meting van hoe een merk nou eigenlijk vorm krijgt in onze gedachtenwereld en 
gevoelens. En die daarbij wel of niet gesteund wordt door subtiel werkende marketinginspanningen.

We slaan een geheel nieuwe weg in om merken en merkcommunicatie op faire wijze te onderzoeken.  
Fair omdat er recht wordt gedaan aan het doorgaans goede werk van advertising professionals en merken- 
bouwers en er vaak veel meer gebeurt in ‘the mind’ dan we met traditionele tests ooit zouden kunnen aantonen! 

Geïnteresseerd, verdere vragen?  
Wij vertellen je graag meer over de  
Brand Memory Assessor! 
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