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J e e pW r a n g l e rvi na l o tm u u t e t t i inne l i s pyiireil(si
l<ulmaisista
vuonna1988Rapaillensuositul<sesta,
koskaautollehal u t t i i nk a s v oj ta s y m p a a t t i n oe lne m u s .
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settele siini sitter-rpalikoita paikoil:' ' leer-r,
kun asiakkaantajunnan virrassa

Automainonta
onvaativa
laji,sill;iautonl<ilpailijana
voiollavaild<a
l<eittiOre
montti.0stopii;it6l<set
tehdddnl<uitenl<in usein mateIijan
perusteella.
aivoilla
muistil<uvien

Pelkoihin ei pure mainoksen pelkki

toriassavair-rja ainoastaaniPl-roneApp:n

kiiltdvdn pellin kuva eikd rnielikuvien maa-

kautta. Rahaa siistettiin GTI:n edellisert

Itr

kiit;ivat perdkar.raaautot, tiskipoydit, put-

lailu. Mutta koska tuotteen elinehto or.roi-

version lanseeraamiseenverraten rniljoo-

tl-

kimiehet ja eurot. Vaikka monelle ostajalle

keanlaisen rnielikuvan luominen ja s.{ilyt-

nia dollareita, ja kampar.rjassa
oli jopa varaa

uusi auto on asunnon jdlkeen elimdn tdr-

timinen, on larnmen pinta saatavaedesjo-

jakaa ihnaiseksi kuusi autoa. I(enties n-raail-

kein ostos, voi l-reitdolla vaikea saadaedes
myyrniliin tuotetta katsornaan.Autokaup -

tenkin vireilerndin. Audilla hornn-ranhoi-

mar-rkaikki 50 rniljoonaa iPhone-kdyttljia

ti kuin vahingossa suulas m)yntipdillikko.

eivit ole sporttisen GTI:n koirderyl-rmia,

piaallaon maineensa,ja ostajallapelkonsa.

Mersu kikkaili koko sivun ilmoitukser-rHe-

rnutta tieto levial yhteisoissaja mediassa.

Miti ios piiitcis on vdird, auto ei ole sopiva, ei mukava, laatu huono, hinta pielessi,

sarin yhden palstanuutisen virheer.roikai-

Niin kuin tdss:ija nyt. Tuloksia seurataan

susta.Ja maksoi sen itse. Temppu toimi ja
siitl puhuttiir.r rnuutrllakin kuin bucljettipa-

kiinnostuneena.

ystavrit hyn-ryilevatja kaverit nauravat. Tai
er.rtasjos r.raapurikaupassasaisikin tehtyi

lavereissa.Larnrnen pinta vdrihti.
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Niin puhuttiin Rapakon takar.raVolk-

Vaikea
tuote
Mainonnirn ttrrkoitr,rkser-ra
on tietenkir-r

prosenttia kdveleeulos, koska eivdt ole vtrl-

karin lar.rseeraamasta
uuden Golf GTI:r-r

saadaasi:rkasrnyyj:in suorituspaikalle. Sii-

rniitir keskustelemaankaupasta, kuka n-ris-

kampar-rjastakin.T;imi temppu nlet tel.r-

ni vaiheessireivit kikkailut enaa pirljoir

tikin syrystii.

tiin ensirnmlisen kerran mainonnan his-

autir, silld allto olt hankalir kauppatavara.

4\

Merkkituotetta mainostetaanja hinta kylld ilmoitetaan, mutta myyjd pitiii selvicinii
saavansaenemmdn,ostajaon lrytyvdinen
vdhemmdn.Kokeilkaa
vasta maksaessaan

tors, Chrysler, Ford Citroen ja vastaavia.
Joukossavilahtaapari amerikkalaisenpresidenttitasonpoliitikonkin nime5.

kimyksissd seksikkiiden avoautojen ja
coupe-mallienolemassaoloaurinkoisissa
maissatodistaa teorian toimivan autoistakin puhuttaessa.

Matelijan
aivot

samaabrdndittyd parfyymia, kelloa tai farkeipdjuuri onnistu.Autokuja ostaessanne,
alallavallitsevatkiiytdnn6t ovat hevoskau-

Rapaille ei hcipottele sarasvuomaisistasisdisisti linnakkeista,vaan hinen juttunsa

pan peruja.
Aj oneuvohallintakeskuksenlevittimdssd TNS Gallupin tekemi'ssdtutkimukses-

on tarkastellaasiaaantropologina ihmisehimen aivotoimintojen kautta.Matelijan
peruja olevaaivojenreptilian osatoimii ref-

koodi
Ensikokemuksen
Rapaillen toimintametodina on rakentaa
asiakkaantuotteesta arkkityyppi haastattelemallamuutamaasataatarkoin valittua
ihmisti pienissdryhmissii hyvin rentoutuneessatilanteessa.Rapaille,joka on aiemmin toiminut lasten psykologina, johtaa
haastattelunihmisten ensimmdiseenmuistikuvaanpuntaroinnissaolevastatuottees"koodi-tieto"
saattaa
ta tai aiheesta.Tdmii
vaihdella maittain ja markkinointialueittain, mutta on osoittautunut hyvin hycidylliseksi asiakkaidenkampanjasuunnitteluissa.
Sininsi ensivaikutelmanmerkityksen
huomaamisessaei ole mitdln uutta, mutta kun useatkaikkein ensimmiiset aivoien
lokeroihin merkin jittdneet muistikuvat
samastaasiastapannaanyhteen nippuun,

sa (S/zOOl) todetaanuseammankuin joka kolmannen valitsevanhinnan tdrkeimmdksiautonostopditoksentekijliksi.Merk

leksin tavoin ilman erityistii syyti limbinen osakehittyyhoitamaantunteet ja aivokuori, cortex,pyrkii kontrolloimaan asioita
ilykkiisti j a laskelmoivasti.

kitietoisuus on hieman lisidntynyt, mutta
- yllattavaak/le - tutkimuksen mukaan
Rapaillemuuntaa ominaisuudetmarkpolttoaineen kulutuksen ja pddstciarvojen kinoinnin palvelukseenselviftiimdlli, ettii
reptilian ja cortexin joutuessavastakkain,
merkitys on vdhentynyt. Turvallisuus ja
ajettavuuskiinnostavat eniten yli 35-vuo- edellinenvoittaaaina.Jokainenedeskerran
tiaita. Tutkimuksen valossa autonostajat eldmissiin rakastunuton tuntenut nahoisovat siis mielestidn harkitsevaisiaja viisai- saan,kuinka tunne voittaajiirjen. Siksihiin
ta piiiitoksid tekevii ihmisid, niin kuin maailmalla muissakin vastaavissatutkimuksissa.Niinpd.
Ranskalainenpsykologi ja antropologian tohtori Clotaire Rapaille on markkinoinnin asiantuntijaja tunnettu erilaisesta
ldhestymisestiiiinkaupallisiin ongelmiin.
Hdn on eri mielti auton ostaiien olettamastajdrkevisti pidtoksenteosta.Eri kulttuureja psykoanalysoivan,Floridassavuodesta 1976 ldhtien pddmajaansapitdneen
Rapaillen yrityksen, Archetype Discoveries Worldwiden asiakkaanaon kymmenid suuria maailmanluokan yrityksii, kuten
Boeingr Procter & Gamble, General Mo-
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markkinoinnin klytettdvissi on konkreettista pohjatietoapelkkien pilvien pidlle rakennettujen mielikuvien ja linnoitusten
asemasta.
Kun Rapaille ensimmdistdkertaaselvitti
toimintametodiaan Procter& Gamblellg pi-

olevanhallinnassa
painottaapddtciksenteon
vastakun kaikki kolme on mukana ratkaisemassa
asiaa.
Autokaupassacortex ei ldheskdin aina
ehdi apuurl kun retilialle - tai liskoaivoille, kuten tohtori itsesitdkutsuu - tarjoillaan
jotakin houkuttelevaa,esimerkiksilinjakasta ja sporttista.Rapaillevertaamekanismia
pakottavaan,lajin siiilymiseen tehteavean
lisaentymisviettiin.
Eskimomies pitiiii pulskista naisista,
koska nimi selvidvdtkaruissaolosuhteissa, ja pystyvi't pitiimiiiin laihoja ja viluisia paremmin huolta jiilkikasvusta.Epdpyrk?iytiinnollisten,mutta sosiaalisissa

mielestieri kansojaymTohtoriRapaillen
mdrtiikseenpitid katsoamitd hetekevdt
kelloviisiiltapiiiviillii.Englannissa
iuodaan
tapetaanhirkiS,Ameriteeti, Espanjassa
happyhour,muttaranskassaon baareissa
"cinqa sept".
kalaisilla

Volvoon Rapaillen
mielestd
S50-mallillaankin
hakoteillii
yrittdessiinniiyttiiiisamanlaiseltakuinkilpailijansa.

tivdt nimd hassustienglantia
puhuvaahapsutukkaistaranskalaistaja hiinenideaansaoutonatapauksena.
He pidttivdt
kuitenkin kokeilla, ja ovat sen
jdlkeentilanneet35 koodausta lisii. Yksi niistii koski nykydin USA:n parhaitenmyytyd
Folgert kahvia.
Selvitys paljasti, ettii ihmisten ensimmdinen mielleyhtymii kahviin oli lapsuudenmuisto iidin aamukahvin tuoksusta.Aiemmin oli etsitty oikeaa
makua,mutta koskavain harvat lapsetolivat maistaneetjuomaa, oli tuoksu tehnyt
siiti, aivoihin ensimmdisenmerkinnin.
Ryhmdn yhdistivi tekijii eli koodisanaoli
tiss5kin tapauksessa
iiiti ja koti.

Suullinen
raportti
Kaikella on hintansa.AIIe tunnin kestdvd
luento maksoi muutaman vuoden takaisenhinnoittelun mukaan noin 30 000 dollaria.Yhden tuotteen tdydellisenkoodauksenhinnaksiarvioitiin noin 230 000 dollaria, mutta tilaajanon syyti huomioida, etti
tulokset toimitetaanainoastaansuullisesti.
Muistiinpanot jokainen tehkdon itse.

hintiin kuusi viikkoa, mutta joskusRapailHin surkutteleeVolvon ja Saabinnykylen hakemaakoodia ei ole olemassakaan. tilaa. Molemmilla oli aikaisemmin selked
Niiin kiivi kun vuosia sitten haettiin rans- tuotekuva ja ne erottuivat massastaseki
kalaistenyhteytti Amerikassasuosittuihin maineeltaanetti ulkonioltidn. Volvo tunsuuriin avopakettiautoihin.Sellaistaei loynettiin turvallisenaja Saabteknisestiedeltynyt, koskaranskalaisillaei ollut aiheesta
minkiinlaista muistikuvaa.
Joskuskoodi on oikeastasanastakiinni.
Solmu ei auennutkun haettiin Shellinprojektiin kuluttajien ensikosketustaoljyyn.
Sittenesillepulpahti brittiliisten bensiinis"petrol",joka
tii kiiyttiimii termi
toi haastateltavienryhmdn mieleenlomamatkatisin
kanssa.

Aiti liskoaivoissa
Autojen yhteydessdRapaille pulpahti nlikTvisti esiin kymmenisen vuotta sittery kun
ChrysleresitteliNeon-henkilciautonpohjalevylletehdyn PT Cruiser-retromallin,jon-

liikiivijiinii. Nykynnn molempien kilpi on
himmennyt niiden pyrkiessdndyttimiin
siltd, milti ne luulevat ostajien haluavan.
Ne eivdt endderotu joukosta. Rapailletoivoi merkkien siirtyvin kiinalaisille omistajille, jotka oivaltaisivatpalauttaaniille niiden skandinaavisentunnistettavuuden.
Autoyhtioiden suurin ongelma nykyisin hinen mielestiin ory etti niitd johtavat
insincicirit.He hallitsevat lcylle tekniikan,
mutta eivdtymmdrrd miten ihmiset tuntevat ja ajattelevat.Edellisenlaman aikoihin

ka esikuvanaoli ollut 1930-luvungansterei-

Rapaille lupasi, etti kun talous palaavahvaksi amerikkalaisethylkdisivdthybridit ja
pienet taloudellisetautot ja ryhtyisivat lalleen ostamaansuuriaautojaja oky-maastu-

denyritystenyhdessdtilaamistayleisistdaiheista. Esimerkiksi kulttuuriin perustuvia
koodeja on kerdtty tdni vuonna Vendjistd
ja Suomealukuun ottamatta muista Poh-

den kiiyttdmdt autot.
PT-Cruiser syntyi, koskaihmiset halusivat selkeisti tunnistettavanauton. Heille ei riittinyt, ettd auto kulutti vdhin, toi-

reitatummennetuinlasein.
Povaus pitikin paikkansa siihen asti,
kunnesalkoi uusi lama.Hdnen konsultointinsavuoksi GeneralMotors innostui myos

ioismaista.
Jotkin asiatovatyleismaailmallisempia
kuin toiset. Teknologiaanliiftfvat tuotteet
ovat helposti koodattavissa,koska esimerkiksi viritelkkareiden ja kinnyk<iiden uu-

mi hyvin, mutta siti ei tunnistanut ennen
kuin voi lukeanimen kyljestd.PT Cruiserin

myymidn super-suuriamaastureita,kuten
Hummeria. Sittentapahtuivieli hurjempia
asioitaia koko GM kaatui.
Kukaan ei ole erehtymdtcin,mutta toisaaltaRapaillekaanei esittd/y ennustajak-

tuusmallit levidvdt nopeasti ympdri maailman, jolloin Rapaillen hakemakoodi on

tunnistaa ulkoniiciltii io kaukaaaivan kuin
Iapsenmennessikotiin katsomaaniitiidn.
Aidin ei tarvitse lukea nimei rintapielestd
tunnistaakseen
lapsensa.
"Se
on merkitty liskoaivoihin, ja siksi

si. Hin kertoo vain miten ihmiset tekevdt
piiitoksii refleksinomaisesti
matelijanai-

helppo lciytnii.
Tutkimuksen tekeminen vie aikaa vd-

omistajat rakastavatsiti", sanoo Rapaille
viitaten auton tunnistettavuuteen.

voillaan.Talouslamatkuuluvat aivokuoren
ja pankkiireiden
toimialueisiin.,

Yhtiolle on myytdvdni arkistossavalmiina kolmisenkymmenti eri peruskoodia
eri maiden kulttuureista,ja joistakin usei-
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