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چکیده
شرکت هاى بزرگ امروز به دنبال روشها و کانالهاى متنوعى هستند که با تمام ظرفیت و پتانسیل از ش یوه ه اى
نوین بازاریابى استفاده کنند تا بتوانند در فضاى جدید و بدون ارتباط یک طرف ه و از طری ق ب ه ک ارگیرى روش
هاى جدید به وفادارى مشتریانشان اقدام کنند .بازاریابی حسی یکی از ابزارهای مهم و نسبتاً جدیدتر نس بت ب ه
سایر ابزارهای ارتباطات (ترویج،تبلیغات ،روابط عمومی ،فروش حضوری ،چاشنی های فروش و بازاریابی مستقیم)
بازاریابی حسی ،فرآیند شناسایی و تأمین نیازها و عالی ق مش تری ب ه روش ی س ودآور اس ت ت ا آنه ا را درگی ر
ارتباطات دوجانبه ای کند که شخصیت نام های تجاری (برندها) را به زندگی آورده و برای مشتریان هدف ،ارزش
افزوده ایجاد کند .در مقاله حاضر ،ضمن مروری مختصر و مستند بر ادبیات موضوعی مربوط به بازاری ابی حس ی،
به بیان مختصری از تعاریف ،تاریخچه ،تعاریف و ابعاد بازاریابی حسی را ارائه نموده است.
واژگان کلیدی :بازاریابی حسی ،بازاریابی نوین
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مقدمه
امروزه عصر جدیدی از بازاریابی در حال ظهور است؛ عصری که در آن شرکتها فارغ از اینکه کاالی مصرفی سنتی بفروشند یا
خدمتی ارائه کنند ،تأثیرگذاری و نفوذ بر مشتریان به روشهای جدید ،تحریککننده ،مبتکرانه و خالقانه را مدّنظر قرار میدهند.
بازاریابی در شرایطی وارد این عصر میشود که ایدهها و مفاهیم آزموده شده در حال بازبینیاند .بازارهای انبوه سنتی به آرامی در
حال محو شدن هستند و جای خود را به بازارهای چند پاره با بخشهای بسیار زیاد میدهند که در آنها «شخصیسازی» و
محصوالت سفارشی نقش کلیدی را ایفا میکند(کریشا و اسچارز.)2114 ،1
در حقیقت ،ایجاد ذهنیت مثبت در مشتریان نسبت به کاالها یا خدمات یک مارک تجاری باعث ایجاد مزیت رقابتی میشود
(دهقانپوری و عبدوی.)1334 ،
2
به منظور دستیابی به اهداف یادشده در جامعه معاصر ،وارد حوزه جدیدی از بازاریابی با عنوان "بازاریابی حسی « میشویم.
بازاریابی حسی به «تجربه زنده برند توسط مشتری» گفته میشود؛ تجربهای که مستلزم ارتباط و تعامل دوجانبه سازمان با
مشتری است .چنانچه این تجربه به شکلگیری احساسی مثبت و خوشایند در فرد بینجامد ،عالوه بر اینکه وی به مشتری وفادار
محصوالت و خدمات شرکت تبدیل میشود ،به توصیهکننده برند شرکت نیز تبدیل خواهد شد و شخصا برند مورد عالقه خود را
به دیگران نیز سفارش میکند و درنهایت ،مهمترین فعالیت بازاریابی را از جانب شرکت اجرایی میکند (اسمیالنسکی.)2113 ،3
از این رو ،بازاریابی حسی تلفیقی است از آنچه جامعه معاصر از شرکت تقاضا میکند و آنچه شرکت میتواند برای خلق تجربه
حسی با کمک حواس پنجگانه انسان انجام دهد (کریشا و همکاران.)2112 ،
ادبیات پژوهش
بازاریابی حسی
پیشینه بازاریابی حسی به دهه  1331برمیگردد که به عبارتی ،دهه «بازاریابی یک به یک» نامیده میشود (روستا و
همکاران .)14 :1331،کریشنا ( )2112در تحقیقات خود دریافت که شرکتها میتوانند فعالیتهای بازاریابی خود را به شکل
تجربی و از راه فهم ،احساس ،عقاید ،درک و عمل مشتریان نسبت به شرکت و نام تجاری آن ایجاد کنند.
بازاریابی حسی با »اصالت» پیوند خورده است .بازاریابی حسی فرض میکند که تمام جهان با «رسانه» در ارتباط است و جهان بر
پایه «مصرفکننده» قرار دارد (یاکوب و همکاران.)2112 ،
چارچوب بازاریابی حسی براین فرض استوار است که شرکت باید به حواس پنجگانه انسان در سطحی عمیقتر از دستیافتههای
بازاریابی انبوه و رابطهای دست یابد .این حواس ،به مثابه یک سیستم اطالعاتی باورنکردنی عمل میکند که به ما اجازه میدهد
اطالعات حسی را خلق و بسرعت پردازش کرده و در نهایت ،بر اساس آنها تصمیمگیری کنیم (یون و پارک .)2112 ،بنابراین،
وابسته کردن احساسی مشتریان به کاال و یا خدمت ،گامی مهم در حفظ وفاداری آنان است .هدف بازاریابی حسی ،درگیر
ساختن مصرفکننده در تجربه فعالی از ارزش نام تجاری است .هنگامی که مشتریان احساسات مثبت و متفاوتی در ارتباط با نام
تجاری داشته باشند ،وفاداری به نام تجاری افزایش مییابد .تمرکز اصلی بازاریابی تجربی یا حسی بر واکنش به تأثیرات ،کنشها
یا ارتباطات است .بنابراین ،کسب و کارها باید قادر به ایجاد تجربیات متفاوت برای مصرفکنندگان باشند تا بتوانند خاطراتی
منحصر بهفرد برای آنها ایجاد نمایند (مخدومی قره بالغ .)1331 ،تجربه در زمینه مصرف و بازاریابی ،نخستین بار در سال 1392
توسط هالبروک و هیرچمن مورد توجه قرار گرفت .به این دلیل« ،تجربه» ستون اقتصاد تجربی و بازاریابی حسی نامیده شد.
در واقع ،بازاریابی حسی به انبوه مردم یا به بخش خاصی مربوط نمیشود؛ بلکه در مورد فرد است (هولتن و همکاران.)2112،
بنابراین ،با تشدید رقابت ،شرکتها پی بردهاند که ارائه تجربه بهیاد ماندنی به مشتریان برای بقا و بهدست آوردن مزیت رقابتی
بسیار مهم است .مزیت رقابتی یک شرکت ممکن است از نوآوری در محصول ،راهبرد قیمتگذاری ،کانالهای بازاریابی قوی و...
نشأت بگیرد؛ اما مزیت رقابتی ناشی از ایجاد تجارب بهیادماندنی براحتی قابل تقلید و جایگزین شدن نیست (سعیدنیا و گودرزی،
 .)1332محققان ،تعاریف نظری پرشماری از «بازاریابی حسی» ارائه دادهاند که در این پژوهش به مواردی از آنها اشاره میشود:
. Krishna & Schwarz
. Sensory marketing
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کریشنا ( )2112بیان کرد که بازاریابی حسی بر تجربیات مصرفکننده تمرکز میکند و مصرفکنندگان را افرادی در نظر
میگیرد که حس میکنند ،عمل میکنند ،تفکر و ارتباط برقرار میکنند.
در تعریف چینگ شو سو ( ،)2113بازاریابی حسی مبتنی بر رفتار اجتماعی و روانشناختی مشتری است و این به معنی مدیریت
تجربه مشتری است .در حقیقت ،بازاریابی حسی نشان میدهد که شرکت چگونه میتواند از طریق بیانهای حسی و راهبردهای
حسی مختلف برند آگاهی را خلق و تصویر ذهنی برند را به گونهای ایجاد کند که با هویت ،سبک زندگی و شخصیت مشتری
مرتبط شود .به همین دلیل ،رویکرد بازاریابی حسی شرکت باید آگاهانه و به لحاظ راهبردی مبتنی بر حواس پنجگانه انسان
باشد (هولتن و همکاران.)2112 ،
بازاریابی حسی پنج بعد را دربرمیگیرد:
حواس :حواس پنجگانه انسان در تجربه افراد از فرایندهای مختلف خرید و مصرف اهمیتی حیاتی دارند .از راه این حواس است
که فرد از شرکتها ،محصوالت و برندها آگاهی یافته ،آنها را درک میکند .به همین دلیل ،شناخت بیشتر حواس پنجگانه انسان
میتواند بازاریابی شرکت را موفقتر و تجربه حسی فرد را شخصیتر کند (سعید نیا و گودرزی .)1332،افراد ،این تجارب را به کار
میبرند تا قضاوتهای ارزشی ایجاد کنند که به آنها کمک کند بین محصوالت و خدمات مختلف تمایز قائل شوند.
احساس :در اینجا واژه «احساس» به این معناست که چگونه برند قادر است مصرفکنندگان و مشتریان را از منظر احساسات
درونی ،درگیر فرایند خرید کند ( هولتن و همکاران( .)2112 ,برای مثال ،احساس مثبت از ارتباط با برند ،شادی ،غرور و ( ...چو،
.)2113
تفکر :بازاریابی فکری ،ذهن مشتریان را با ایجاد شناخت ،تفکری خالقانه و تجربه حلّ مسائل ،درگیر میکند و به قوه درک و
خرد افراد اشاره دارد که از راه تحریک ،تمهید و تعجب ،تفکر همگرا و واگرای مشتریان را هدف قرار میدهد(کریشنا.)2112 ،
عمل یا کنش :بازاریابی عملی با هدف ایجاد تجربیات فیزیکی ،تغییر در سبک زندگی و ارائه راههای جایگزین برای انجام امور،
زندگی و رفتار مشتریان را بهبود میبخشد .تغییر در شیوه زندگی و رفتارها ،اغلب انگیزشی ،احساسی و الهامبخش است (کریشنا
و همکاران.)2112 ،
رابطه :بازاریابی تعاملی ،جنبههایی از بازاریابی حسی ،فکری و عملی را شامل میشود .این نوع بازاریابی فراتر از احساسات
شخصی است و به تجربیات اجتماعی افراد و ارتباط فرد با یک سیستم اجتماعی وسیعتر اشاره دارد که از راه افزایش شناخت
اجتماعی و احساس تعلق ارزش ایجاد میکند (کریشا و اسچارز.)2114 ،
تاریخچه بازاریابی حسی
درسال  1393تغییرات شگرفی در بازاریابی به وجود آمد ودر واقع این سال نقط ه اوج بازاریابی بود.برای هماهنگی با این تغیرات،
بازاریابان در سراسر جهان مفاهیم بازاریابی باتمرکز بر عواطف انسانی گسترش دادند مفاهیم جدیدی از قبیل بازاریابی عاطفی،
بازاریابی تجربی یا حسی وارزش برند پدید آمد برای ایجاد تقاضا دیگر استفاده از مدل جایگاه یابی کالسیک برای هدف قراردادن
ذهن مشتری کافی نبود بلکه باید قلب مشتری نیز هدف فعالیت های بازاریابی قرار میگرفت .مفاهیم بازاریابی که در دهه های
 1331و 2111ظهور یافتند اغلب بازتابی از اصول مدیریت برند بودند واضح است که پویایی بازاریابی و تالش بی وقفه بازاریابان
جهت توسعه روش های جدید برای درک بازارهای متغیر ،مشتریان رقبا وهمکاران موجب پدید آمدن ابزار ومفاهیم جدید شده
است (غفاری و اسکندری.)1331 ،
ما به طور دقیق پیشینه بازاریابی حسی به دهه  1131برمیگردد که به عبارتی دهه (بازاریابی یک به یک) نامیده میشود دراین
دهه بازاریابی عاطفی ،بازاریابی حسی یا تجربی ،بازاریابی وکسب کار اینترنتی والکترونیکی ،بازاریابی حمایتی واصول اخالق
بازاریابی مجال ظهور وخودنمایی یافتند (شیدائی و همکاران.)1333،
همانطور که گفته شد محیط کسب کاردر جهان امروز ،پویا وهمراه باتغییرات سریع ومتالطم است شرکت بارقابت شدید وانتظ
ارات روبه رشد مصرف کنندگان مواجهند وتبلیغات تنها رفاه مصرف کنندگان را از طریق تشویق به رقابت بهبود داده که منجر
به بهبود در کیفیت محصوالت وکاهش قیمت برای آنان گشته است ،اما با این وجود نسبت به ارتباطات شخصی از انعط اف
پذیری کمتری برخوردار بوده وتوایی پاسخ گویی به مصرف  -کنندگان وانتظ ارات آنان ندارد (مخدومی.)1331،
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در تحقیقات نشانگر این است که شرکت ها میتوانند فعالیتهای بازاریابی خود رابه صورت تجربی واز طریق فهم احساس ،عقاید،
درک و عمل رضایت بخش در مشتریان  ،تمام فاکتورهایی را که مشتریان در فرآیند خرید مورد توجه قرار میدهندشناسایی
وسازماندهی نمایند .از این رو ،توسعه تکنولوژی اطالعات و ارتباطات اهمیت استراتژیکی رقابت را نمایان میکند برای موفقیت
رقابتی امروز  ،شرکت ها برمزیت رقابت دست یافته شده از طریق استفاده اطالعات متمرکز هستند .افزایش در استفاده از
اطالعات ،تعداد رقبا و تغییر در نیازها ،خواسته های مصرف کنندگان ،شرکت ها را به انط باق مفاهیم بازاریابی مشتریگرا به جای
مفاهیم بازاریابی سنتی وا میدارد .به دلیل تغییرات به جای مفاهیم بازاریابی سنتی که بر مشخصه های اصلی کاال ،نیازهای
مصرف کننده موقیعت رقبا متمرکز بود ،مفاهیم بازاریابی جدیدی جایگزین شد که بر اطالعات برند ارتباطات و)تجربه ( تاکید
دارد .در محیط اقتصادی جدید مشتریگرا ،یکی از مفاهیم ارتباطات حساس با مصرف کنندگان ایجاد کرده ،از لحاظ ذهنی آنها
جذب میکند .رویکرد بازاریابی را در زمینه تعامل با مصرف کنندگان به چالش کشانده است (استرازدینا.)2113 ،1
مدلهای بازاریابی حسی
بازاریابی حسی نشان می دهد که شرکت چگونه می تواند از طریق بیانهای حسی و راهبردهای حسی مختلف ،برند آگاهی را
خلق کرده و تصویر ذهنی برند را به گونه ای ایجاد کند که با هویت ،سبک زندگی و شخصیت مشتری مرتبط شود .به همین
دلیل ،رویکرد بازاریابی حسی شرکت می بایست آگاهانه و به لحاظ راهبردی مبتنی بر حواس پنج گانه انسان باشد .درعین حال،
بازاریابی حسی این نکته را نیز مطرح می کند که شرکت چگونه باید به مشتریانش صمیمی تر وشخصی تر رسیدگی کند تا
دستاوردی بیش از دستاوردهای پیشین باز اریابی انبوه و رابطه مند داشته باشد .راه دستیابی به موفقیت تا حد زیادی از میان
احساسها و عواطف است ،مسیری که در آن بسیاری از مشتریان از ارزیابی صرف ویژگیها و خصوصیتهای کاربردی محصول پا را
فراتر نهاده  ،می خواهند به محصول به عنوان یک تجربه بنگرند .در این جهت ،بیانهای حسی مختلف مربوط به هریک از حواس
انسان در تسهیل تجربه حسی افراد اهمیت دارد .بازاریابی حسی مغز انسان را به همراه پنج حس آن در مرکز بازاریابی قرار می
دهد .برند در ذهن فرد ثبت می گردد و تصویری ذهنی بر حسب تصورها و مفاهیم ذهنی شکل می گیرد .این تصویر ذهنی
نتیجه تجارب فرد از شرکت یا برند است .هر فرد یک تجربه ذهنی دارد که ما به آن" منطق تجربه" می گوییم .این منطق،
فردی و شخصی است و در نتیجه درک این نکته است که چگونه حواس پنج گانه فرد به صورت منفرد یا با هم تجربه ای را
درک و تفسیر می کنند .مهمترین مفاهیم ز یربنایی در مورد اینکه چگونه شرکتها و افراد با یکدیگر تجارب حسی را خلق کرده و
درک می کنند ،در شکل ( )1ترسیم گردیده اند (هالتن وهمکاران.)2113 ،

فرد

شرکت

حواس پنج گانه انسان

راهبردهای حسی و
رسیدگی به مشتری

بویایی ،شنوایی ،بینایی،
چشایی و المسه
بویایی ،شنوایی،
بینایی ،چشایی و

تجربه حسی

بویایی ،شنوایی ،بینایی،
چشایی و المسه
برند و منطق تجربه

المسه

شکل  :1مدل بازاریابی حسی
)B. Hulten, N. Broweus, and M.van Dijk, Sinnesmarknadsforing (Malmo: Liber AB, 2008

. Strazdina
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عالوه بر مدل مذکور کریشنا ( )2112در تحقیق خود به مرور ادبیات موضوع پرداخته و مدلی را از بازاریابی حسی ارائه کرده که
در این مدل نشان می دهد که حواس پنجگانه بر ادراک مصرف کننده تاثیر می گذارد و ادراک بر شناخت و احساس او تاثیر
دارد و شناخت و احساس موجب تغییر در نگرش ،یادگیری و سپس منجر به رفتار (تصمیم به خرید) در مصرف کننده می شود.
این مولفه های همچنین در مطالعه ی هالتن 1و همکارانش( )2113نیز عنوان شده اند و در مطالعه ی هالتن( )2111مورد ارجاع
و تاکید قرار گرفته اند .مدل مذکور در ادامه و در قالب شکل( )2قابل مشاهده می باشد.

شکل  :2مدل بازاریابی چندحسی ()Krishna, 2012
کمپین بازاریابی حسی
زمانی که می خواهیم «مفهوم اصلی» کمپین بازاریابی حسی را ایجاد کنیم ،باید ایده یابی و توفان فکری را در شش گام مورد
توجه قرار دهیم .مدل توفان فکری  BETTERبه پوشش مبانی زیر مربوط می شود (هیلتون:)2115 ،
 B شخصیت برند :دو یا سه ارزش اصلی برند و ویژگیهای شبیه انسان که به منظور تشکیل شخصیت برند استخراج می
شوند.
 E ارتباط هیجانی :برند بایستی تالش کند تا در یک سطح هیجانی با مشتریان هدف خود ارتباط برقرار کند .این کار از
طریق یک ترکیب عناصر چند حسی و سه ویژگی مهم یعنی حقیقت داشتن ،ارتباط مثبت و مفهوم شخصی داشتن به
بهترین وجه به اجرا درمی آید.
 T مشتری هدف :مشتری هدف هنگام توفان فکری و ایده یابی ،نقش کلیدی دارد .تحقیقات زیادی در مورد سبک
زندگی مشتری هدف بایستی در برنامه وجود داشته باشد تا از تجربه ای مشخص برای افرادی مشخص مطمئن شویم.
 T تعامل دو سویه :یک تجربه زنده برند به تعامل بین مصرف کنندگان و برند در زمان واقعی (به صورت چهره به چهره
و یا از راه دور) مربوط می شود .سه گام اول یعنی شخصیت برند ،ارتباط هیجانی و مشتریان هدف بایستی الهام بخش
این مرحله باشند.
 E عنصر فزاینده :عنصر فزاینده بایستی به منظور تشویق شرکت کنندگان به انتقال تجربه خود به دیگران و انتشار
تبلیغات دهان به دهان طراحی شود.
Hulten
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 R پوشش :واضح است که دسترسی به بیشترین پوشش برای یک کمپین بازاریابی حسی از اهمیت حیاتی برخوردار
است .پوشش اولیه تجربه زنده برند ،پوشش تبلیغات دهان به دهان و پوشش ترکیبی کانالهای تقویتی انتخابی بایستی
مورد توجه و دقت قرار بگیرند .کانالهای تقویتی صحیح و مناسب بایستی به طور اساسی به منظور گسترش پوشش
تجربه زنده برند مورد استفاده قرا ر بگیرند و بدین ترتیب موجب درگیر کردن تعداد بیشتری از افراد با مفهوم کمپین
شوند.
بازاریابی حسی و منطق تجربه فرد
برخی پژوهشگران ادعا می کنند که برند نمی بایست فقط به عنوان یک آرم دیده شود که البته این نظری کلی است .در عوض
آرم باید با عالمت تجاری مطابقت داش ته باشد که از این طریق نشان ،نماد یا مونوگرام بیان می شود .عالمت تجاری ،برند را در
خود بیان نمی کند؛ عالمت تجاری فقط یک نماد است(نیومیر.)2112 ،1
اگر این اتفاق روی دهد ،کارشناسان بازاریابی متوجه پارادوکسی در این حقیقت می شوند که نماد هم نماینده تمام ارزشهای
دیگری است که برند دارد .این امر می تواند به موقعیتی ب ینجامد که هر فرد نمونه خاص خودش از برند را خلق کند .در این
بافت خصوصی است که برند را می توان به منزله "جایگاهی یک شبه" یا " شریک" فرد در نظر گرفت ،به ویژه زمانی که برند
برای خود کام بخشی ،خویشتن شناسی و هویت فرد نقش مهمی ایفا کند که می توان آن را به عنوان بیان غایی گشتالت از
شخصیت مدنظر قرار داد .بر خالف این پیش زمینه ،بازاریابی حسی از دیدگاه برند را باید تحت سلطه خدمات دانست ،حالتی که
بیشتر برندها خلق تجربه برای مشتریانشان را در دستور کار خود قرار می دهند .این فرض با منطق تسلط خدمات مطابقت دارد
که بسیاری ا ز پژوهشگران معتقدند بازاریابی در حال رفتن به سمتی است که تحت سلطه این منطق قرار گیرد(هسیو و جونگ،2
.)2113
تجارب حسی مشتری می تواند به چیزی بینجامد که آن را «منطق تجربه» می نامیم .این منطق تأییدی است بر درک و تفسیر
ذهنی و شخصی فرد از تجربه حسی که تنها منطق صحیح در جامعه دوتایی است .منطق تجربه به شکل دهی ارزشهای رفتاری،
عاطفی ،شناختی ،ارتباطی یا نمادین کمک می کند که اغلب می تواند جایگزین ارزشهای فقط کارکردی کاالها یا خدماتی گردد
که ممکن است عرضه شوند .در این حالت منطق تجربه عناصر احساسی و منطقی را در مغز انسان ترکیب می کند تا تجربه
حسی برند را تسهیل نماید( .هولتن وهمکاران.)2113 ،
در عصری که شاخصه اش انباشت اطالعات و کمبود زمان است ،ارزشهای عاطفی ،شناختی یا نمادین از اهمیت و ارزش بیش از
پیشی در بازاریابی برخوردار می شوند .برای بسیاری از افراد دیگر غیر ممکن یا حتی بی معنی است که بتوانند به دقت
محصوالت مختلف را ارزیابی کنند ،زیرا محصوالت زیادی هستند که در مقایسه اولیه تقریبا یکسان به نظر می رسند .وقتی رقبا
مفاهیم و ویژگیهای محصول یکدیگر را کپی می کنند ،این مقایسه حتی سخت تر هم می شود .این روند حالتی عادی و مرسوم
د ر بسیاری از فروشگاه های زنجیره ای است که اگر قیمت تنها مزیت و سالح رقابتی باشد ،برای شرکت ایجاد تمایز بین خود و
رقبایش مشکل می شود .معنای دیگری که از این موضوع استنباط می شود این است که امکان ایجاد تمایز میان محصوالت و
برندها نیز کمتر و کمتر گردیده  ،این م سئله به هنگام انتخاب بر ارزیابی گزینه ها تأثیر می گذارد .در نظام شناختی انسان ،مغز
به عنوان فیلتری برای حذف تمام اطالعات غیر مرتبط عمل می کند .اطالعات محیط از طریق حواس پنج گانه انسان به مغز
رسیده و برای طبقه بندی با تجارب قبلی مقایسه می شوند .مغز به کار ف راهم آوری محتوا در راستای کمک به انسان برای پی
بردن به تفاوتها ادامه می دهد .شرکتها می توانند با درک منطق تجربه از رویکرد بازاریابی حسی به منظور جذب حواس پنج
گانه انسان و ارائه تجارب حسی استفاده کنند .از طریق این فرایند است که گشتالت را می توان برای فردی خاص به روش
خصوصی تری قالب ریزی کرده  ،آن را توسعه داد .در نتیجه ،هدف غایی تجربه حسی فرد مشارکت در تکوین هویت ،خودکام
بخشی و خویشتن شناسی خواهد بود .این روند ،خود تجربه حسی را نیز به خدمتی برای مشتریان تبدیل می کند( .هولتن
وهمکاران.)2113 ،
1
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مزایای بازاریابی حسی
بازاریابی حسی یک رویکرد شگفتی آور برای حضور شخصیت یک برند در زندگی روزمره است .وقتی یک مصرف کننده با برند
درگیر می شود ،وی با مجموعه ای از ادراک در مورد ارزشهای به یاد ماندنی آن برند تنها گذاشته شده ،به طور خودکار این
محصول را با آن شخصیت (برند) در ادرا ک خود وابسته و مرتبط خواهد کرد .اگر چنین تجربه ای به نحوی اثربخش هدف
گذاری شده  ،مشتری هدف را پوشش دهد آنگاه خواهد توانست با هدف های الهام بخش و سبک زندگی مصرف کننده به عنوان
یک ارتباط عینی و واقعی متصل شده ،ارتباط برقرار کند و به تقویت ارتباط بین برند و خریدار منجر شود( .اسمیالنسکی،
)2113
بسیاری از شرکتها با استفاده از راهبردهای مولد حسی و بیانهای حسی ،سعی در نفوذ به الیه های عمیق تر مغز و ذهن انسان
دارند تا یک تجربه حسی متعالی از شرکت خلق کنند .برای موفقیت در بازار جهانی دیگر فقط تولید و انجام تبلیغات پر زرق و
برق ،آموزنده و مفید یا آگهی های تلویزیونی مبتنی بر اصول بازاریابی انبوه کافی نیست .همچنین صرف تولید و ارائه پیام های
دیجیتال و شخصی بازاریابی مستقیم به همراه کارتهای جایزه و بن های خرید بر اساس اصول بازاریابی رابطه مند جهت پاداش
دهی به مشتریان وفادار به برند نیز کافی نمی باشد .بازاریابی حسی ،به خصوص با توجه به ارزشها و هویت برند در رابطه با
مسائلی مانند کودکان کار ،اقتصاد ،بهداشت ،محیط زیست و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ،به ایجاد و تسهیل روند رسیدگی
به مشتری بر اساس همزیستی بین برند و فرد می پردازد .در این راستا به نظر می رسد که توانایی برند برای توسعه و ابراز
همدلی در چارچوب بازاریابی حسی بسیار حیاتی باشد .در اینجا منظور از "همدلی" توانایی شرکت برای دریافت و فهم عواطف و
احساسات فرد است .این واژه در رویه بازاریابی حسی ،قضاوت و ارزیابی بر این مبنا را نیز شامل می شود .همچنین می توان
همدلی را توانایی داشتن احساس و تفکری درست مشابه با احساس و تفکر فرد در نظر گرفت .همدلی برای شرکت نه تنها با
عواطف و احساسها مرتبط است بلکه به ظرفیت فکری و ذهنی نیز ربط دارد .بنابراین همدلی به لحاظ داشتن توانایی قضاوت و
ارزیابی یک فرد و بررسی دقیق شرایط موجود ،جنبه ای عقالنی نیز دارد؛ لذا بخش مهمی از قابلیت همدلی ،توانایی ایجاد تمایز
بین احساسهای خود و دیگران و نیز بین حال و گذشته است( .هولتن و همکاران)2113 ،
تجربه ها ،شخصیت برند را به زندگی می آورند و این کار را از طریق ایجاد شرایطی انجام می دهند که طی آن مصرف کنندگان
با شرکت در تجربه هایی دوطرفه و تعاملی ،به طور خودکار آن ارزشهای حسی را با محصول و برند آن وابسته و مرتبط می کنند.
با انجام چنین کاری مزایای مهمی حاصل می شود که یکی از آنها ایجاد تمایزی روشن و واضح است .برخی محصوالت هستند
که بایستی در یک بخش اشباع شده به رقابت بپردازند ،یعنی در بخشی که تمایز از طریق ویژگیهای محصول کار سختی است .با
ایجاد یک تجربه ی برند ،که یک ارتباط حسی با مصرف کنندگان هدف برقرار می کند ،یعنی مصرف کنندگانی که احتمال
وفاداری آنها به برند بیشتر است ،شرک ت می تواندسهم بازار خود را تثبیت کرده  ،از اتکا بر فعالیتهای چاشنی فروش خودداری
کند.
عناصر اصلی استراتژی آمیزه بازاریابی حسی
عناصر به شرح زیر می باشد (دهقانپوری و عبدوی:)1334 ،
قیمت
استراتژی قیمت گذاری در بازاریابی سنتی با هدف اثربخش بودن هزینه به اجراء در می آید .هرچه ویژگی ها بیشتر ،عملکرد
بهتر ،و هزینه پائینتر باشد ،آنوقت حاشیه سود حاصله بیشتر خواهد بود .برای قیمت گذاری همچنین نیازمند مقایسه با
محصوالت رقبا می باشیم .در بازاریابی حسی ،استراتژی قیمت گذاری متأثر از ارزش تجربه مشتری است .هر چقدر تجربه
مشتری طوالنی تر باشد ،رضایت مشتری بیشتر و برای پرداخت مبلغ بیشتر آمادگی خواهد داشت.
چیدمان
چیدمان همان ترتیباتی است که مشتری در آن به تجربه محصول می پردازد .طراحی آن می تواند یک جایگاه و چیدمان واقعی
یا یک دنیای مجازی باشد .شرکتها با این چیدمان می توانند ابداعات و ابتکارات فراوانی را برای تعامل ،شادی و سرگرمی ،ایجاد
یک محیط تفاهم آمیز و مملو از احترام ،و حتی یک فضای زنده و فرهنگی برای افزایش عالقة مشتری و ارتباط اثر بخش شرکت
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با مشتریان بکار بگیرند .در چیدمان نه تنها می توان یک تجربه منحصر به فرد و بیاد ماندنی برای مشتریان فراهم کرد ،بلکه
برانگیختن یک نیاز بالقوه و اشتیاق برای خرید را هم میتوان بوجود آورد.
تعامل
تعامل یک عنصر اساسی در بازاریابی حسی است و به ارتباط دو سویه بین شرکت و مشتری اشاره دارد .هدف از تعامل ،ایجاد
یک ارتباط مبتنی بر همکاری دو جانبه ،شناسائی تقاضا و نیاز از طریق ارتباط و مراوده برای اجرای بازاریابی حسی می باشد.
کارکنان فعال پشت صحنه و روی صحنه یا "کارگردان " و یا "بازیگر" خواهند بود .برای ارائه یک "نمایش " واقعی و انتقال
موضوع نمایش )پیام ( ،بایستی مشتریان فریفتة این رویداد طراحی شده بشوند و در آن نقش بازیگر را بر عهده بگیرند .مشتریان
تنها زمانی می توانند در چیدمان درگیر شده و از ارزش این تجربه آگاه شوند که عمیقا در روند این رویداد طراحی شده شرکت
کنند.
تبلیغات دهان به دهان
توصیه های شخصی و تبلیغات دهان به دهان یک بخش غیرقابل تجزیه از آمیزە بازاریابی حسی می باشد .فرآیند تجربه در یک
کمپین بازاریابی حسی به نوعی تأثیر گذاری بر مشتری و ایجاد احساس در وی منجرمی گردد که مبتنی بر ارضاء خواسته های
ذهن هیجانی او می باشد .بنابراین هدف از استراتژی تبلیغات دهان به دهان در آمیزه بازاریابی حسی ،ایجاد مشوق های الزم
برای تعریف و تمجید از شرکت و انتقال احساس مثبتی است که در مشتریان ایجاد شده تا بدینوسیله انتقال این تجربه مفرح و
اطالعات مربوط به محصول به مشتریان بیشتری از زبان همتایان خودشان ،فراهم گردد .این روند غالبا واقعی تر و اثربخش تر از
رسانه های جمعی سنتی می باشد.
تجربه ،اصلی ترین عنصر آمیزه بازاریابی حسی می باشد .این استراتژی مانند استراتژی محصول در نشاندهنده همان چیزی
است که شرکت به مشتریان عرضه می کند و ارائه می دهد  ،.پنج نوع تجربه وجود دارد :احساس ،هیجان ،تفکر ،عمل ،و رابطه با
اینحال تجربة مشتری را نمی توان به روشنی به این پنج شکل تقسیم بندی کرد بلکه این تجربه در ترکیبی از این پنج شکل
قابل مشاهده است .بنابراین شرکتها بایستی ترکیبی از تجربه را برای بهبود نتایج و پیشبرد کار و ایجاد یک تجربة جامع از جمله
احساس ،هیجان ،تفکر ،عمل و رابط ه ،مورد توجه قرار دهند .تجربه در اشکال مختلف خود می تواند در هرکاال یا خدمتی وجود
داشته باشد .بنابراین تجربه به عنوان یک عنصر از آمیزه بازاریابی حسی ی تواند یک ابزار و شیوه متمایز بازاریابی بوده و نقش
خود را از طریق هر عنصر آمیزه بازاریابی حسی ایفا کند .با اینحال ،مهمترین مط لب این است که تجربه بایستی وظیفه اصلی
خود یعنی ارضاء نیاز و سلیقه مشتری و شناسائی ارزش قابل انتقال به ایشان را به اجراء در آورد.
روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نظر هدف ،از جمله تحقیقات کاربردی ،بر حسب روش انجام تحقیق ،در طبقهبندی تحقیقات توصیفی و به
لحاظ نحوه گردآوری دادهها جزو تحقیقات تحلیلی است.
بحث و نتیجه گیری
بازار یابی نوین مفهومی نوین در مدیریت بازاریابی است که در دهه اخیر پژوهشگران به اهمیت آن پی برده اند با مرور تجارب
موجود در زمینه ابتکارات و مداخله گری های صورت گرفته در عرصه بازاریابی حسی برتابنده شناخت و آموزه های ارزشمندی
چه در ابعاد ساختاری و نهادی و چه در ابعاد کارکردی و رهیافتی به شمار می رود .مطالعات مختلف نشان داده است که یکی از
رویکردهای جدیدی که در حیط ه بازاریابی ظهور کرده است و بسیاری از برندها معروف جهانی از آن برای فروش کاالها ،جذب
و حفظ مشتریان خود استفاده میکنند ،بازاریابی حسی)تجربی ( است  .در سالهای اخیر تعداد بیشتری از مدیران و بازاریابان در
مورد چگ ونگی جنبه های حسی تولیدات )لمسی ،چشایی ،بویایی ،شنوایی و مشاهده محصوالت ( ،اثر هیجانی روی مصرف
کنندگان ،ادراک ،برتری ،انتخابهای مشتریان و رفتار خریدار بحث و گفتگو میکنند و به منظ ور تعامل بیشتر با مشتریانشان،
رویکرد خود را در طراحی استراتژی تغییر داده ان د و به سمت بازاریابی حسی گرایش پیدا کرده اند .به طوریکه تأکید کردن بر
تفاوت بین بازاریابی حسی و بازاریابی سنتی مهم است ،چون فهمیدن درباره بازاریابی حسی می تواند یک موجی نو باشد که هر
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 در حوزه بازاریابی حسی میتوان به، در این راستا.برندی را فرا بگیرد و به کار بردن آن به تسخیر و حفظ مشتریان کمک کند
صاحبان برندها پیشنهاد کرد که به منظ ور افزایش وفاداری مشتریانشان از تکنیک های بازاریابی حسی مانند پخش موسیقی
 تولید محصوالتی با رنگهای متناسب با، اجاز لمس محصوالت به مشتریان، افشانه کردنه رایحه خوشبو در محیط خرید،مناسب
 تولید نوشیدنیها با طعم های مناسب به طوری که حس چشایی مشتریان،  بسته بندی مناسب محصوالت،روحیات مشتریان
.تحریک شود
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