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Wat drijft jouw klanten?
28 APRIL 2016, AMSTERDAM

SAMENVATTING

Altijd al willen weten wat jouw klanten drijft? Martin Lindstrom slaapt 300 nachten bij hen thuis en

pluist hun dagelijkse levens uit tot hij hun verborgen verlangens heeft weten te ontdekken om zo, in

het meest ultieme geval, een miljoenenproduct op het spoor te komen. Lees in SMALL DATA hoe

een doodgewone armband klantenloyaliteit met 159% verbeterde in minder dan een jaar. Hoe een

afgetrapte sneaker van een 11-jarige Duitse jongen leidde tot de ongelooflijke wederopstanding van

LEGO. Een wereldomvattend verhaal van een vooraanstaande marketingconsultant dat je niet mag

missen!

Martin Lindstrom wordt ingehuurd door de toonaangevendste merken ter wereld om uit te vinden
wat hun klanten drijft. Hij besteedt 300 nachten per jaar bij hen thuis om door zorgvuldige observatie
van alle details hun verborgen verlangens te ontdekken en zo, in het ultieme geval, aanwijzingen te
vinden voor een miljoenenproduct.

Lindstrom voert je mee in een wereldomvattend verhaal dat ondernemende marketeers en iedereen
die geïnteresseerd is in de eindeloze rijkheid van menselijk gedrag zal boeien en verbazen.

• Hoe een afgetrapte sneaker van een 11-jarige Duitse jongen leidde tot de ongelooflijke
wederopstanding van LEGO.

• Hoe een magneet op een koelkast in Siberië een Amerikaanse supermarktrevolutie veroorzaakte.

• Hoe een knuffelbeer in de slaapkamer van een meisje een kledingretailer hielp met de optimalisatie
van 1.000 winkels in 20 landen.

• Hoe een doodgewone armband de klantenloyaliteit met 159 procent verbeterde in minder dan een
jaar.

• Hoe de ergonomische lay-out van het dashboard van een auto aanleiding gaf voor het redesign van
de Roomba-stofzuiger.

Over de auteur:



Martin Lindstrom is een vooraanstaand marketingconsultant die werkt voor de toonaangevendste
merken ter wereld. Hij is de auteur van de internationale bestseller Buy•ology. In 2009 werd hij door
Time Magazine gekozen tot een van de 100 invloedrijkste mensen ter wereld. In 2015 noemden
30.000 marketeers in een onafhankelijke studie hem als de belangrijkste expert op het gebied van
merkenbouw.

Het boek verschijnt op 17 mei 2016.

Titel: Small Data | Auteur: Martin Lindstrom| Omvang: 256 pag. | Prijs: € 19,99 | s : 978-94-
005-0731-9 | Verschijnt: 17 mei 2016 | Ook leverbaar als e-book | s : 978-90-449-7506-2 |
Prijs: € 13,99

Boekgegevens
https://issuu.com/awbruna/docs/levboeken/29

RELEVANTE LINKS

CITATEN

"Een van de belangrijkste boeken van 2016."
— Inc.

AFBEELDINGEN



http://pers.levboeken.nl/images/206029
http://pers.levboeken.nl/images/206030
https://issuu.com/awbruna/docs/levboeken/29
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fpers.levboeken.nl%2F127377-menselijk-gedrag-ontrafeld-martin-lindstroms-small-data
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fpers.levboeken.nl%2F127377-menselijk-gedrag-ontrafeld-martin-lindstroms-small-data&title=Menselijk+gedrag+ontrafeld%3A+Martin+Lindstroms+SMALL+DATA&summary=Wat+drijft+jouw+klanten%3F+Met+Lindstrom%27s+SMALL+DATA+krijg+je+een+kijkje+in+het+menselijk+brein+%23spullenkopen&source=Lev.
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fpers.levboeken.nl%2F127377-menselijk-gedrag-ontrafeld-martin-lindstroms-small-data&text=Wat+drijft+jouw+klanten%3F+Met+Lindstrom%27s+SMALL+DATA+krijg+je+een+kijkje+in+het+menselijk+brein+%23spullenkopen&via=Levboeken&related=prdotco


Saskia Hausel
PR non-fictie 

Saskia.hausel@awbruna.nl 

020-2181621

hausel

Annabel Cnossen
annabel.cnossen@awbruna.nl 

020-2181605 

06-21209450

CONTACTPERSONEN

OVER LEV.

Lev. is het non-fictiefonds van A.W. Bruna met boeken die mensen informeren, inspireren en motiveren. Bij Lev.
verschijnen boeken van auteurs zoals Brené Brown, Berthold Gunster en Eben Alexander.

Klik hier voor de laatste brochures.



http://pers.levboeken.nl/images/206029
http://pers.levboeken.nl/images/206030
https://www.awbruna.nl/aanbiedingsbrochures/
http://www.awbruna.nl/web/Auteur.htm?dbid=18029&typeofpage=499745
http://www.awbruna.nl/web/Auteur.htm?dbid=12008&typeofpage=499745
http://www.awbruna.nl/web/Auteur.htm?dbid=18032&typeofpage=499745
mailto:annabel.cnossen@awbruna.nl
https://twitter.com/hausel
mailto:Saskia.hausel@awbruna.nl


Lev.newsroom

http://pers.levboeken.nl/
http://pers.levboeken.nl/

