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مـا در دنیایـی زندگـی میکنیـم که ابزارهـای ارتباط با مشـتریِ
هـدف و درگیـر کـردن وی بـا یـک محصـول یـا نـام تجـاری
(برنـد) ،ضمـن رعایـت حریـم خصوصـی مخاطبـان ،بهنحـوی
غیرمداخلهجویانـه و بـدون ایجـاد مزاحمـت برای وی ،بهروشـی
دو جانبـه و دو سـویه و بهگونهایکـه در حافظه مشـتری ماندگار
باشـد ،بهعنـوان چالـش بـزرگ بازاریابـی و تبلیغـات خودنمایـی
میکنـد.
جـای تعجـب نیسـت کـه حتّـی فـنآوری هـم در ایـن زمینه به
کمـک مخاطـب آمده اسـت تـا او را از شّ ـر اینگونـه مزاحمتها
(تبلیغـات و ارتباطـات ناخواسـته) نجات دهـد ( .از جمله :کنترل
از راه دور تلویزیـون ،انتخاب  Spamدر پسـتهای الکترونیکی
و تنظیمـات  firewallدر سیسـتم دفاعـی رایانـه شـخصی و
دههـا نمونـه دیگر).
«بازاریابـــی حســـی» کـــه در حـــوزه ارتباطـــات بازاریابـــی
مـــورد توجـــه محافـــل مرتبـــط قـــرار میگیـــرد ،از دل ایـــن
چالشهـــا ســـر بـــر آورده اســـت و پاســـخی بـــه نیـــاز
بازاریابهـــا بـــرای برقـــراری ارتباطـــی دو
طرفـــه ،هماهنـــگ بـــا زندگـــی
ع ــادی مخاط ــب و ب ــدون
ایجـــاد مزاحمـــت
اســـت تـــا بـــا

بهرهگیــــری از حـــواس پنجگانـــه مشـــتری ،بهنحـــوی مثبـــت ،بـــه
مانـــدگاری نـــام تجـــاری (برنـــد) در حافظـــه وی منجـــر شـــود.
کلمـات کلیـدی :بازاریابی حسـی ،کمپیـن بازاریابی ،حس نـام تجاری
(برنـد) ،مدیریـت تجربـه مشـتری ( ،)CEMتجربیات حسـی ،تجربیات
احساسی.

بیان مسأله
ً
بازاریابی حسـی یکی از ابزارهای مهم و نسـبتا جدیدتر نسـبت به سـایر
ابزارهـای ارتباطـات و ترویـج (تبلیغـات ،روابطعمومی ،فـروش حضوری،
چاشـنیهای فـروش و بازاریابـی مسـتقیم) اسـت .بازاریابـی حسـی،
فرآینـد شناسـایی و تأمیـن نیازهـا و عالیق مشـتری به روشـی سـودآور
اسـت تـا آنهـا را درگیـر ارتباطـات دوجانبـهای کنـد کـه شـخصیت
نام هـای تجـاری (برندهـا) را بـه زندگـی آورده و بـرای مشـتریان هدف،
ارزشافـزوده ایجـاد کند.
تجربـه زنـد ه برنـد که بـرای به صحنه زندگـی آوردن آنهـا و ارائه ارزش
بیشتـر بـه مصرفکننـدگان طراحـی میشـود ،در مرکـز روی کـرد
بازاریابـی حسـی قـرار دارد و سـایر کانالهـای ارتباطـات بازاریابی از آن
الهـام میگیرنـد و پیرامـون آن بـرای افزایـش تأثیر این
ایـده بـزرگ یکپارچـه میشـوند.
بازاریــــابی حســــی بـــرای
مشـــتری خاطـــرهای

بهیـــاد ماندنـــی و جـــذاب ایجـــاد میکنـــد کـــه طـــی آن مشـــتری شـناختی خالقانـه ( ،)Thinkتجربیـات فیزیکی ،رفتاری و سـبک زندگی
بـــا لمـــس کـــردن ،چشـــیدن ،بوییـــدن ،شـــنیدن و دیـــدن محصـــول ،)Act( ،و تجربیـات هویـت اجتماعـی ناشـی از ارتباط با یـک گروه مرجع
یا فرهنـگ (.)Relate
(غوطـــهوری در برنـــد) ،فرصـــت تجربـــه برنـــد را داشـــته باشـــد.
ایـــن نـــوع بازاریابـــی ،بـــا اســـتفاده از ذهـــن هیجانـــی مشـــتری در بنابرایـن بازاریابـی حسـی تنهـا نمایـش ،گردهمآیـی ،آزمایـش نمونـه
جســـتوجوی مدیریـــت تجربـــه مشـــتری ( ،)1CEMبهمنظـــور ( )Samplingنیسـت بلکـه ایجاد تجربههایی کلی اسـت که تجربههای
افـراد را بهصـورت یـک سـمفونی و آهنـگ یـا تصویـری کلـی ،یکپارچه
تبدیـــل حامیـــان برنـــد بـــه مروجیـــن و مبلغیـــن برنـــد اســـت.
بازاریابـی حسـی بـا طراحـی و اجـرای تجربه زنـده برند برای مشـتریان ،میکنـد .مفهـوم بازاریابـی حسـی در اواخر قرن بیسـتم پـا بهعرصه گذارد
در پـی بـه زندگـی آوردن برنـد اسـت تـا سـطح قابـل قبولـی از برنـد امـا بهتدریج به فراموشـی سـپرده شـد .بـا اینحـال ،اکنون دوبـاره به یک
مفهـوم مطرح برای سـازمانها تبدیل شـده اسـت و شـرکتها ،به دالیلی
اشـتغالی را در زندگـی مشـتری ایجـاد کنـد.
کـه راجـع بـه آن در بـاال گفته شـد؛
ایـن نـوع بازاریابـی ،طـی سـالهای
• «بازاریابـی حسـی» بـا اسـتفاده از ذهـن هیجانـی بهطـرز فزآینـدهای بودجههـای خـود
اخیـر توانسـته اسـت ،سـهم رو
مشـتری در جسـتوجوی مدیریـت تجربـه مشـتری را بـه ایـن روش اختصـاص میدهند.
بهرشـدی از بودجههـای بازاریابـی
( ،)CEMبهمنظـور تبدیـل حامیـان نـام تجـاری (برند) به بنابرایـن موضـوع اصلـی در بازاریابی
را بهخـود اختصـاص دهـد و جـای
حسـی ،طراحی سـناریویی اسـت که
خـود را در بیـن کانالهـای ارتباطی
مروجیـن و مبلغیـن آن اسـت.
موجـب تجربـۀ مشـتری از محصـول
بازاریابـی مسـتحکم سـازد .كمپيـن
شـادي كوكاكـوال چنـد وقتـي اسـت كـه بـه يكـي از موضوعـات ثابـت کاال یـا خدمـت شـما و همچنیـن بهوجودآمـدن احسـاس مشـخصی از
مباحـث بازاريابي حسـي تبديل شـده اسـت .كـوكا كوال در ايـن كمپين آن تجربه باشـد.
تلاش دارد تـا بـا روشهاي مختلف ،شـادي را بـه مخاطبان خـود هديه شـرکتها بایـد بـه فکـر فـروش تجربـه و احسـاس ناشـی از آن بـه
مشـتریان خـود باشـند.
كنـد و حـس خوبـي را نسـبت بـه برنـد خـود در آنهـا ايجـاد كنـد.
ايـن بـار كـوكا كـوال بـه سـراغ يـك دسـتگاه خودپـرداز ( )ATMرفت .نتیجهگیری
تفـاوت ايـن دسـتگاه بـا ديگـر دسـتگاههاي خودپـرداز ايـن بـود كـه بازاریابـی حسـی ،شناسـایی و تأمیـن نیازها و عالیق مشـتری به روشـی
زمانيكـه افـراد جلـوي آن قـرار ميگرفتنـد ،بهصـورت تصادفـي بـه سـودآور است که:
تعـدادي از آنهـا ،قبـل از اينكـه كارت خـود را وارد دسـتگاه كننـد ،الـف) مصرفکننـدگان را از طریـق ارتباطـات دو جانبـه و زنـده بـا
 100يـورو هديـه مـيداد و تنهـا شـرط دريافـت مبلـغ مذکـور ايـن بود خاطـرهای مثبـت و بهیـاد ماندنـی درگیـر میکنـد.
روزمره میآورد.
كـه فـرد دريافتكننـده بايـد بخشـي از آن پـول را بـراي ديگـران خرج ب) شخصیت برند را ملموس و به زندگی
ّ
مشــتریان هــدف ،ارزشافــزوده ایجــاد میکنــد .بازاریابــی
ميكـرد .كوكاكـوال با همـكاري يوتيوب ( ،)Youtubeمسـتندي از اين ج) بــرای
ِ
افـراد سـاخت و در سـايت يوتيـوب بـه نمايـش در آورد .ايـن مسـتند ،حســی ،یــک متدولــوژی یکپارچــه اســت کــه مشــتریان هــدف را
همیشــه از طریــق ارتباطــات
كارهايـي را كه افراد پـس از دريافت
اسـت،
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بیشتــر منجــر میگــردد ،در
نمايـش مـيداد .بـراي مثـال :فردي
اختصـاص دهـد و جای خـود را در بین کانالهـای ارتباطی عالقــه و خواســت خــود درگیــر
بـراي بچههايـي كـه در اطـراف
بازاریابـی مسـتحکم سـازد« .كمپيـن شـادي كوكاكوال»
نــگاه مــیدارد.
دسـتگاه خودپـرداز حضور داشـتند،
چنـد وقتـي اسـت كه بـه يكـي از موضوعات ثابـت مباحث
کمپیـن بازاریابـی حسـی مبتنـی
تـوپ بسـكتبال خريـد يـا خانمـي
بازاريابـي حسـي تبديـل شـده اسـت .كـوكا كـوال در ايـن
بـر یـک «ایـده بـزرگ» سـاخته می
بـراي مادرانـي كـه بچـهاي كوچـك
كمپيـن تلاش دارد تا بـا روشهـاي مختلف ،شـادي را به
شـود که بایـد به ارتباطـی دو جانبه،
بچـه تهيـه كـرد.
داشـتند ،پوشـك ّ
مخاطبـان خـود هديـه كنـد و حـس خوبـي را نسـبت بـه
بیـن برند و مشـتری هـدف ،در زمان
كوكاكـوال بـا ايـن كمپيـن توانسـت
برنـد خـود در آنهـا ايجـاد كند.
واقعـی (زنـده) و بدوندرنـگ منجـر
بـار ديگـر شـادي را بـراي مخاطبان
خـود بـه ارمغـان بيـاورد و آنها را بيـش از پيش در به اشتراكگذاشـتن شـود و بـه یـک تجربـه بهیـاد ماندنـی و خاطـره انگیـز از برنـد در ذهن
مصرفکننـده بیانجامـد.
ايـن شـادي ،تشـويق كند.
2
بازاریابهـا میتوانند از سـازههای حسـی اسـتراتژیک ( ) SMEsبرای دیگـر کانالهـای بازاریابـی حسـی کـه انتخـاب و بـا ایـن تجربـه زنـده
برنـد ،یکپارچـه میشـوند ،کانالهایـی تقویتـی بهحسـاب میآینـد کـه
ایجـاد انـواع مختلـف تجربیات مصرفی برای مشـتریان ،اسـتفاده کنند.
این سـازههای حسـی کـه در بازاریابی حسـی مدیریت میشـوند ،عبارتند تأثیرگـذاری ایـن ایـده بزرگ (تجربه زنـده از برنـد) را افزایش می دهند:
از :تجربیـات حسـی ( ، )Senseتجربیـات احساسـی ( ،)Feelتجربیات «بازاریابی حسـی یعنـی اسـتراتژی تعاملـی تجربهمحور».
منابع:
محمد« .بازاریابی حسی -راهنمای کاربردی تجربه تعاملی».
ساالری،
پرویز.
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