
بازاریابی حسی
زرگرانی



.  مصرف کنندگان، محرک های حسی را از روش های مختلفی دریافت می کنند
دکلن، چشیدن مشاهده یک پوستر تبلیغاتی، لمس کردن یک شلوار کتان، بوییدن یک ا

.یک قهوه جدید و شنیدن صدای موتور ماشین

. ستنداطالعاتی که از طریق حواس پجگانه دریافت می شود آغازگر فرآیند ادراک ه
رانگیزد برای مثال، شنیدن یک آهنگ قدیمی می تواند تجربیات حسی را درون فرد ب

. باشد... و تداعی گر خاطرات او از دوران کودکی، مدرسه، نامزدی و 





ا می کیفیتِ حسیِ منحصر به فرد یک محصول یکی از عوامل مهم تمایز آن از رقب
. باشد، به ویژه زمانی که برند یا محصول، به طور خاص با احساس همراه باشد
ه رو امروزه مصرف کنندگان برای انتخاب یک محصول با گزینه های متعددی رو ب

رند می یکی از فاکتورهای مهمی که باعث گرایش آن ها به یک محصول یا ب. هستند
. شود، تجربیات حسی است که از آنها دریافت می کند





به با نزدیک شدن قیمت ها به یکدیگر و تنوع رقبا در بازار، مصرف کنندگان
ی را نیز محصوالتی گرایش پیدا کرده اند که عالوه بر کاربرد آن، تجربه لذت بخش

ر فارغ از لذت، مطالعات روان شناسی در زمینه تاثی. برای آن ها به ارمغان آورد
عاطفی محصول حاکی از آن است که امروزه مصرف کنندگان بر تجارب عاطفی

هایی تمرکز دارند و به شدت مشتاق طراحی های منحصر به فرد هستند و به شرکت
که از این گونه طراحی ها بهره می برد، وفادار می مانند و از آن ها حمایت می 

ارایی محصول بازاریابی به شیوه قدیمی آن، صرفا بر رضایتمندی مشتریان از ک. کنند
ن تمرکز دارد اما  امروزه تمرکز شرکت ها بر فعالیت های بازاریابی از همان اولی

.لحظه ای که مصرف کننده محصول را می بیند، آغاز می شود





جاد مزیت بازاریابی حسی با به کار گرفتن ادراک از طریق حواس پنجگانه سعی در ای
به تاثیر در عصر بازاریابی حسی شرکت ها بیشتر توجه خود را. رقابتی در بازار دارد

اری بر در واقع حواس با اثرگذ. حواس بر تجربه مصرف کنندگان معطوف ساخته اند
تی تمایل ادراک، به مصرف کنندگان کمک می کند تا تصمیم بگیرند به چه محصوال

.دارند



ارچه و اما از زاویه بازار و مشتری، بازاریابی حسی یک متد است که به صورت یکپ
رزش سیستمی، مشتریان بازار هدف را از طریق ارتباطات مرتبط با برند که به ا

در واقع این نوع بازاریابی،. آفرینی منجر می شود به خود معطوف می نماید
وده، شناسایی و پاسخگویی به نیازها و خواسته های مشتری را از طریق ارزش افز
مپین ک. ایجاد شخصت برند ملموس و با ایجاد حس مثبت در زندگی ایجاد می نماید
مان بازاریابی حسی بر اساس یکارتباط دو طرفه میان برند و مصرف کننده در ز

.راه استکنونی با خلق یک تجربه شیرین و خاطره انگیز از برند در ذهن مشتری هم



ریان به طور مثال اگر می خواهید برای یک محصول آرایشی و بهداشتی برای مشت
سویه به فعالیت بازاریابی حسی بپردازید، آن گاه تجربه دو( خانمهای جوان)هدف 

در جمع را باید بر اساس ویژگی هایی از قبیل زیبا بودن، دیده شدن و یا متمایز شدن
.که با نشانه های برند مورد نظر تزئین شده، طراحی گردد





یک مثال از بازاریابی حسی
ایرانی، محققان و متخصصان تحقیقات بازاریابی متوجه شدند که مصرف کنندگان

اک بر روی تمیزی شیشه و سطوح را از طریق صدای کشیده شدن انگشت در اثر اصطک
ی با حال آنکه یک سطح می تواند بدون اصطکاک و حت. سطوح، ارزیابی می کنند

باور ذهنی اما مشاوران بازاریابی از این. ایجاد یه الیه نانو، این تمیزی را داشته باشد
طکاک در بهره برداری نمودند و کمپین های تبلیغاتی را با در نظر گرفتن صدای اص

خاطبین به این موضوع موجب اعتماد سریعتر و بیشتر م. اثر تمیزی، اکران می نمایند
.این برند در بازار ایران گردید





ی سنتی بازاریاب. تفاوت واضحی میان بازاریابی سنتی و بازاریابی حسی وجود دارد
نجام سعی می کند تا فروش را بر پایه اظهار و ارائه مزیت ها و ویژگی های محصول ا

راهم می دهد در حالیکه بازاریابی حسی برای مصرف کنندگان این امکان و فضا را ف
.آورد تا خودشان محصول را تجربه و آزمایش کنند

آن در ایجاد وقتی بازاریابی حسی را به درستی اجراء کنیم می توانیم ناظر بر توفیق
د را جای به عنوان بازاریاب همیشه باید خو. وفاداری به برند و مروجین برند، باشیم

واجه می شوند مشتری بگذاریم و از خود بپرسیم آنها وقتی با فعالیتهای بازاریابی ما م
.چه فکر می کنند و چه احساسی دارند





ناگون با بازاریابی حسی به صاحبان کسب و کار این امکان را می دهد تا در سطوح گو
دیداری، درگیر کردن مصرف کننده در سکوهای رسانه ای گوناگون نظیر تبلیغات

مپین های تبلیغات چاپی، شنیداری، و دیگر روش ها موفق به اندازه گیری اثربخشی ک
.وندبازاریابی خود که تجربه زنده برند در قلب استراتژی آن قرار دارد، نائل ش



کمپینهای تبلیغاتی 
و

:بازاریابی حسی

تجربه ی تعاملی ارتباط با مشتریان



.رار داردیافتن توزیع کنندگان قابل اعتماد ، اولین چالشی است که در مقابل شرکت های خارجی  ق

رایتلی پوشش کل بازار چین، حفظ کیفیت محصول و ارائه موثر آن در نقطه فروش از اهداف شرکت

.است



رکتهای فعال مشکل تمام ش. فائق آمدن بر مشکل سیستم توزیع، مهمترین چالش فراروی انقالب اقتصادی چین است•

ان مناسب، با در زمینه کاالهای مصرفی برای دستیابی به بازار بزرگ چین رساندن کاالها به مصرف کنندگان در مک

.شرایطی ثابت، به شکلی مناسب و فروش فراوان است

د تا میلیون نفر از جمعیت چین دسترسی دارند این شرکتها در تالشن200کاالهای غربی در حالت ایده آل فقط به •

فاده از مشکالت حمل و نقل را که به واسطه جاده های ضعیف، عدم امکان استفاده از رودخانه ها و موانع فراروی است

.راه آهن وجود دارد را حل کنند



:توزیع در بازاریابی بین الملل
رف کننده کانالهای توزیع وسیله ای هستند که طی آن کاالها از تولید کننده به مص

.می رسند
:خدماتی که در توزیع به خریداران ارائه می شود میتواند به شرح ذیل باشد

خرید کاالها  خدمات
مونتاژ کاالها

نگهداری و انبارداری کاال
پیشبرد فروش و ارائه خدمات به مصرف کننده نهایی

انتقال فیزیکی کاالها



اهمیت کانالهای توزیع به عنوان منبع

:در بازاریابی بین الملل تصمیم گیری در خصوص استفاده از منابع خارجی تحت تأثیر عوامل زیر است

هدفهای مهم بازار برنامه ریزی شده

محدودیت های زمانی دسترسی به سهم بازار

سطوح دسترسی شرکت به منابع

محدودیت های  قانونی 

دسترسی به کانالهی توزیع

مزیتهای رقابتی شرکت

سوء استفاده از کانالهای توزیع داخلی-

کمپین تبلیغاتی بسیار زیبا برای ارکستر فیالرمونیک برلین
این . ده شده استدر کمپین تبلیغاتی زیبای ارکستر فیالرمونیک برلین از نمای داخلی ادوات موسیقی استفا

Bjoernکمپین ساده و خالق توسط کارگردان هنری  Ewers  طراحی شده وMierswa-Kluska عکسبرداری از
.داخل ادوات موسیقی را انجام داده است

ه موسیقی نظر شما در مورد این تبلیغ چیست؟ آیا دوست دارید در چنین محیط رویایی و خاصی نشسته و ب
مورد عالقه خود گوش دهید؟



به چهار عامل فرایند ایجاد کانالهای توزیع بین المللی برای هماهنگی با اهداف کلی شرکت با توجه
:مشتریان،  محصوالت ، واسطه ها و محیط دارای محدودیتهایی می باشند

تعداد،   توزیع جغرافیایی،   درآمد ،  عادات خرید:خصوصیات مشتری
ت و درجه یکنواخت بودن،   شدت فساد پذیری  حجم،   نیاز به عرضه خدما: خصوصیات محصول

قیمت واحد
:خصوصیات واسطه ها

:انتخاب توزیع کنندگان و نمایندگی ها
:خصوصیات محیطی



تازه ترین کمپین های خالقانه و نوآورانه
ونی با چگونه برندهایی نظیر نیسان، آدیداس، اوک، برتس بیز، مایکروسافت و س

نی برندهای جها. بهره مندی از بازاریابی حسی می کوشند تا زنده بمانند و تازه
ت که تنها در این صورت اس. مردم را به خود جلب کنند« توجه»همواره در پی آنند تا 
.می توانند زنده بمانند



میشودتامینانسانصدایبانیسانانرژیوبنزین
نشانبهرادخومخاطبانبتواندکهاستاینموفقحسیبازاریابیکمپینیکویژگیهایازیکی
اینبهیخوببهخودحسیبازاریابیکمپینتازهتریندرنیسان.کندوادارخاصواکنشیدادن
.کردتوجهبازاریابیعنصر
فعالیتهایدرمهندسیشیوههایازاستفادهودقیقبسیارکمپینهایاجرایبهمعروفکهنیسان

نیسانانمهندس.کرداجراراهنرمندانهایبسیاروزیباکمپیننیزاینباراست،خودبازاریابی
گازوینبنزبانهکهکردندطراحیراکوچکماشینیدقیق،اندازهگیریهایوبررسیهاازپس
انمهندساین.بودانسانصدایآنمحرکهنیرویبلکهمیکرد،کارهیدروژنوبرقبانهو

نیسانکوچکماشینهایکهکردندطراحیاتومبیلرانیپیستیکازمینیاتورینمونهایهمچنین
.روندپیشبهآندرراحتیبهبتوانند



روز شدن با بود و از سه نفر خواسته شده بود تا برای پی( خط)هر پیست شامل سه الین 
ه در ماشین ها در خط شروع قرار می گرفتند، ولی رانندگان آنها ن. هم رقابت کنند

.پشت فرمان بلکه در پشت میکروفون قرار داشتند
با اعالم داور، رانندگان شروع به فریاد کشیدن کردند و ماشین ها به حرکت

بایش راننده ای که می خواست پیروز شود باید سعی می کرد بلندتر از رق. درآمدند
هنرمندانه که نیسان با این کمپین. فریاد بزند تا اتومبیل او زودتر به خط پایان برسد

ه نشان تلفیقی از تفکر خالق و توان فنی باالی این شرکت بود، مخاطبان خود را ب
ر دادن عکس العملی خاص وادار کرد و بار دیگر نشان داد که از برندهای برتر د

.زمینه اجرای کمپین های بازاریابی حسی است



آدیداس و خلق تجربه ای جدید برای خرید

ل سواالت خرید کردن برای بیشتر افراد تجربه ای خوشایند است، اما ناراحتی فروشندگان به دلی
خگویی مکرر خریداران و سپس عدم خرید آنها و عدم رضایت خریداران به دلیل خستگی و عدم پاس
.ی دهدفروشندگان، یکی از معضالت جدی در این زمینه است که لذت بخش بودن خرید را کاهش م

برندها یکی از این. برندهای زیادی هستند که می خواهند این مانع را از فرآیند خرید حذف کنند
آدیداس است که در جدیدترین کمپین بازاریابی حسی خود، اصالح رابطه

این آدیداس در این کمپین به خریداران محصوالت خود. خریدار را هدف گرفته است–فروشنده 
امکان را می دهد که بدون حضور در داخل فروشگاه، تمام محصوالت آن را ببینند و در صورت

.  تمایل خرید کنند



و دیدن تنها کاری که این افراد باید انجام می دادند، لمس شیشه فروشگاه آدیداس
دی خریداران حتی می توانستند با دادن ک. هر یک از محصوالت داخل فروشگاه بود

در مخصوص، تمام محصوالت داخل فروشگاه را روی گوشی های همراه خود ببینند و
.صورت تمایل، محصول موردنظر خود را در سبد خرید محصوالت قرار دهند



:دست ها باال، این یک دزدی معکوس است

واجه برندها معموال زمانی که با کاهش تقاضا برای خرید محصوالت یا خدمات خود م
ابی خود می شوند، به تبلیغات بیشتر روی می آورند یا شیوه های جدیدی را در بازاری

اهش تقاضا برای به کار می گیرند؛ اما یک برند استرالیایی با کمپینی بسیار خالق، به ک
.محصوالتش عکس العمل نشان داد



فعالیت خود را 1967یک برند استرالیایی شیر طعم دار است که در سال  (  (oakاوک 
مسووالن اوک که در بررسی های خود متوجه شده بودند. در این کشور آغاز کرد

وس اجرا تقاضا برای محصول آنها در بازار کم شده است، کمپینی با عنوان دزدی معک
ود زده در این کمپین بازاریابی حسی، چهار نفر که ماسک هایی به صورت خ. کردند

نها بودند به خانه ها و فروشگاه های مصرف کنندگان شیر اوک وارد می شدند و از آ
ک می خواستند دست هایشان را باال آورده و از جایشان تکان نخورند، زیرا این ی

.  دزدی معکوس است



ا که به سپس این چهار نفر به سراغ یخچال خانه یا فروشگاه می رفتند و کیسه ای ر
در. همراه خود داشتند بازمی کردند و شیرهای اوک را داخل یخچال قرار می دادند

زند و آنها پایان نیز از صاحبخانه یا فروشگاه می خواستند که ماسکی به صورت خود ب
کمپین دزدی معکوس اوک یکی از خالق ترین . را در دزدی بعدی همراهی کند

ط به ویدئوهای مربو. کمپین های بازاریابی حسی بود که اخیرا برگزار شده است
.رفتدزدی های برند اوک، از سوی این شرکت در اختیار تمام مصرف کنندگان قرار گ



گوشی هوشمند سونی در لیوان نوشابه
دنی را دیدن جدیدترین فیلم جیمزباند برای مردم سراسر جهان خاطره ای به یادمان

به دیگر رقم زد، اما بدون شک تجربه مردم استکهلم سوئد از دیدن این فیلم، با تجر
ان فیلم تجربه ای که ترکیبی از هیج. افراد در اقصی نقاط جهان قابل مقایسه نبود

خود را در ابتدا همه چیز روال عادی. جیمزباند و کمپین بازاریابی حسی سونی بود
هنگام . ددنبال می کرد و تماشاگران آماده رفتن به داخل سالن و تماشای فیلم بودن
 sky)فال ورود به داخل سالن یک لیوان نوشابه به هر یک از تماشاگران فیلم اسکای

fall) داده می شد که روی آن لوگو و شعار تبلیغاتی سونی درج شده بود.



برای شروع سپس تماشاگران سر جای خود نشستند؛ سالن سینما تاریک شد و همه چیز
از این صدا که. فیلم آماده بود، اما ناگهان صدایی توجه همه را به خود جلب کرد

م خوشامد بلندگوهای داخل سالن پخش می شد ورود تماشاگران را به سینمای استکهل
ویر همزمان تص. گفت و آرزو کرد که آنها از خوردن نوشیدنی های خود لذت ببرند

صویر لیوانی که لوگوی سونی روی آن درج شده بود روی پرده نقره ای سینما به ت
ی های سپس صدا اعالم کرد که شما می توانید برنده خوش شانس گوش. کشیده شد

Xperiaهوشمند و ضدآب  Acrosسونی باشید  .



.  وندمن می خواهم تماسی بگیرم تا برنده های خوش شانس این گوشی ها معرفی ش
از برای چند لحظه سکوت تمام سالن سینما را فرا گرفت و سپس تعداد زیادی

زنگ گوشی های هوشمند سونی که داخل لیوان های نوشابه قرار داشتند، شروع به
ده بودند، تماشاگران سوئدی که از فرط تعجب به صندلی های خود چسبی. زدن کردند

کی از لیوان های نوشابه خود را باز کردند و تعدادی از آنها متوجه شدند که برنده ی
.جدیدترین مدل های گوشی های سونی شده اند

ه بودند خلق کرد مطمئنا سونی با این کمپین، تجربه ای را برای کسانی که به سینما رفت
که هیجان بسیار بیشتری از دیدن 

. فیلم جیمز باند برای آنها داشت



بیلبوردی برای از بین بردن چروکهای پوست
اجرای کمپینهای بسیاری از برندها از پتانسیل باالیی که در بیلبوردهای تبلیغاتی برای

ه در دسته این کمپینهای بازاریابی حسی ک. بازاریابی حسی وجود دارد بهره می برند
ه بدون کمپینهای فضای باز جا می گیرند باعث می شوند که مخاطب به جای اینک

ه بایستد و با تفاوت از کنار بیلبورد بگذرد با دیدن تفکر خالقی که در آن به کار رفت
این رسانه تبلیغاتی 

.ارتباط تنگاتنگی برقرار کند



اده شده یکی از جدیدترین کمپینهای بازاریابی حسی که در آن از بیلبورد استف
Burts)مربوط به شرکت برتس بیز  Bees) برتس بیز یک شرکت آمریکایی. می شود

ت که در این شرک. است که به تولید محصوالت بهداشتی و محافظ پوست می پردازد
تأسیس شده است کمپین بازار1984سال 

یابی حسی خود را به شهر 
میناپولیس آمریکا برد و با قرار 

دادن بیلبوردی خالق در یکی از
خیابانهای پررفت و امد این شهر توجه

عابران پیاده را به برند خود جلب
.کند



راحی شده روی این بیلبورد که به منظور معرفی کرم جدید محافظ پوست این برند ط
صورت زنی بود هزاران برچسب برتس بیز قرار گرفته بودند که باعث می شدند پوست

نار این در ک. که تصویر آن روی بیلبورد قرار داشت خشک و چروکیده به نظر برسد
چروکیده آیا پوست شما خشک و: تصویر و در سمت چپ این بیلبورد نوشته شده بود

است؟



رهگذرانی که از جلوی بیلبورد عبور می کردند کنجکاو می شدند که هر یک
برچسبی را از 

نی که زما. روی آن جدا کنند تا تصویر  روی بیلبورد شکل درست خود را پیدا کند
ن آخرین برچسب از روی بیلبورد جدا شد تصویر صورت چروکیده و خشک روی آ

.تبدیل به صورتی با پوست شفاف و لطیف شد


