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van manegar per mantenir la seva independència funcional del
sistema de les Nacions Unides.
Gràcies a això, i als vots ponderats pels quals Occident imposa
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La neurociència adverteix –assenyala Roger Dooley, creador del
blog Neuromarketing– que el 95%
dels nostres pensaments, emocions i aprenentatges es produeixen
abans que en siguem conscients,
però tot i això els grans esforços
del màrqueting continuen concentrats en els missatges racionals
que apel·len només al 5% restant.
En aquest llibre Dooley explica
com funciona el cervell i com es
pot arribar a influir en la manera
com pensem. I ho fa a través de
cent consells. Des d’apel·lar als
cinc sentits fins a saber que el paper té més pes que el que és digital. Des d’afegir nens a la publicitat fins a recompensar la fidelitat.
I des de recordar que la resposta
al client fa que canviï d’opinió fins
a saber que les primeres impressions sí que compten. De debò.

Dan Roam, autor de l’exitós Tu
mundo en una servilleta, torna a
la càrrega amb un llibre que
promet ensenyar “tot el que necessites saber i fer perquè les teves presentacions siguin memorables”. Això és, com crear i oferir un informe, un discurs o una
història tan atractiva que el públic vulgui veure les coses a la
nostra manera. Les tres regles
per aconseguir-ho són, assenyala, dir la veritat –fet que provocarà connexió amb el públic–, tenir una història –això aclarirà
conceptes complexos i farà inoblidables les idees– i tenir en
compte la vista: explicar la història amb imatges perquè la ment
la segueixi, ja que el nostre cervell dedica una proporció més
gran a la visió que a qualsevol altra activitat.

