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  یسنسور ی+ نکات کاربرد م؟ یدار  ازیو چرا به آن ن ستیچ  یحس  یابیبازار
 نگ یمارکت

بازاریابی    جلب توجه مخاطب بسیار پیچیده تر شده است. به همین خاطر برندهای مختلف به شدت به دنبال  2020در سال  

 .هستند و عاشق آن شده اند (Sensory Marketing) سنسوری مارکتینگ یا همان حسی

مخاطب به او برسد. اما این استراتژی  شوند که پیام شما بدون پرت شدن حواس  یادماندنی، باعث میهای حسی زنده و بهکمپین

کننده باشد. مثالً شاید نتوانید در ابتدا وارد باشید ممکن است برای شما گیجدارای یک تعریف استاندارد نیست و اگر شما تازه

 :های زیر پیدا کنیدپاسخ مناسبی برای سؤال

 ؟ بازاریابی چیست بازاریابی حسی چیست؟  •
 آیا انواع مختلفی دارد؟  •
  طورکلی این نوع بازاریابی با بازاریابی سنتی و یا رویدادهای زنده چه تفاوتی دارد؟به •
 های دیگر استفاده شود؟ جای استراتژیچه موقع نیاز است تا از این نوع استراتژی بازاریابی به  •

هایی هم  گیرند. خوب البته شباهتاشتباه می  (Neuro Marketing)بازاریابی عصبی  بازاریابی را، با  خیلی از افراد این مدل

 .با هم دارند ولی به یک مطلب اشاره ندارند و متفاوت هستند

 Sensory marketing تعریف اولیه

 

بازاریابی حسی یا سنسوری مارکتینگ نوعی استراتژی بازاریابی است که در آن مخاطبان به وسیله تجربیات مختلف، با برند 

اط برقرار می کنند. گاهی اوقات این استراتژی به عنوان “بازاریابی زنده” یا "تجربیات بازاریابی رخداد” نیز  تعامل و ارتب

 .شودنامیده می

ایده این استراتژی این است که یک "تاثیر ماندگار بر مخاطب" ایجاد شود. این کار مردم را تشویق میکند که این تجریبات را  

 .آنالین چه غیر آنالین به اشتراک بگذارندبا دوستان خود چه از طریق 
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حاال این تجربه میتونه تجربه شرکت در یک رخداد، قسمتی از یک رخداد و یا خیلی چیزای دیگه باشد. نکته ی مهم در این  

 .ایده بازاریابی این است که یک تجربه لذت بخش برای مخاطب ایجاد شود

 .ی تعامل مصرف کنندگان با تجربیات زندهدر واقع بازاریابی حسی یعنی همه چیز درباره 

 .این رویکرد بسیار مشابه همان رویکردی است که شما در هنگام تهیه و آماده سازی "تجربه رخداد" انجام داده اید

طریق با کمپین های بازاریابی حسی همپوشانی دارند. رویدادها میتوانند بخشی از این کمپین    2در اغلب موارد رویدادها از  

 .آپ - در اندازه بزرگتر باشند. مثل افتتاح یک فروشگاه بزرگ پاپ ها

 .فعالیت های برند کوچک تر میتوانند در فعالیت های حسی شخصی وجود داشته باشند

مهم نیست که شما در چه موردی فعالیت میکنید. باید در مورد اهداف کمپین بسیار واضح باشید. روش های مختلفی وجود  

د تاثیر یک کمپین را بسنجید. عباراتی که در شبکه های اجتماعی به دست می آیند)به همین دلیل داشتن یک  دارد که میتوانی

 .هشتگ منحصر به فرد برای رویداد خود بسیار مهم است( و نظر خواهی از شرکت کنندگان پس از کمپین بسیار مهم است

 بازاریابی عملگرا : بخوانید

  کاربرد سنسوری مارکتینگ

بازاریابی حسی می تواند کاربردهای مختلفی داشته باشد. اما در فضای آنالین نمی توان همه حواس را درگیر کرد. البته با 

ی را نیز درگیر کنید اما تنها حواس بینایی و شنوایی  جمالت و تصاویر توصیفی می توانید تا حدودی حواس بویایی و چشای

است.   روانشناسی رنگ در بازاریابی  قابل تاثیرگذاری مستقیم هستند. یکی از مواردی که باید در این مورد به آن توجه کنید،

را رنگ ها یکی از عناصر اصلی جلوه بصری به حساب می آیند. در ادامه دو نمونه از کاربرد آنالین سنسوری مارکتینگ  زی

 :را بررسی کرده ایم

 ایمیل مارکتینگ 

شاید بعید به نظر برسد، اما یکی از کاربرد های مهم سنسوری مارکتینگ می تواند در ایمیل مارکتینگ باشد. برای تمرکز  

بینایی مخاطبان می توانید در ایمیل های خود از تصویر، نمودار و اینفوگرافی استفاده کنید. همچنین در صورت ارسال  بر حس  

خبرناممه ایمیلی، بهتر است تا خبرنامه شما طراحی منحصر به فرد و زیبایی داشته باشد. ایمیل های خود را از نظر بصری 

 .خود ببینید یلنرخ تبد غنی کنید و تاثیر آن را در میزان

 ویدئو مارکتینگ 

دیگر کاربرد مهم بازاریابی حسی در ویدیو مارکتینگ است. محتوای ویدئویی به دلیل جذابیت و انتقال سریع مفاهیم تاثیر  

زیادی در جلب توجه مخاطبان در مراحل مختلف قیف فروش دارد. به طور کلی در محتوای آنالین، باید تمرکز ویژه ای بر  

 .مخاطب داشته باشید حس بینایی

 سنسوری مارکتینگ کمک می کند برند خودتان را بسازید

، بازاریابی حسی یکی از هوشمندانه ترین راه ها برای تحریک احساسات مشتری  انواع بازاریابی  در میان رویکردهای مختلف

و همچنین ایجاد و حفظ تعامل با مشتریان است. تمام بیزینس ها در هر صنعت و زمینه ای می توانند از تکنیک های بازاریابی 

، بازاریابی حسی مکمل تجارت شما خواهد حسی استفاده کنند؛ بنابراین صرف نظر از اینکه لباس می فروشید و یا قطعات فنی

بود و می توانید از کمپین های آن برای رشد بیزینستان استفاده کنید. بازاریابی حسی در اولین مرحله کمک می کند که تجربه 
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باشید و آن مشتریان از تعامل با برند را بهبود ببخشید. این مساله باعث می شود ارتباطی معنا دار و موثر با مشتریان داشته  

ها نام و برند شما را در خاطر داشته باشند؛ به این ترتیب از جمله کارکردهای اساسی بازاریابی حسی، کمک به برندسازی و 

  .در یاد ماندن است

 آیا واقعا الزم است که بازاریابی حسی را آزمایش کنید؟ 

 

 .وقع برند شما نیاز به تجربه این استراتژی دارد؟ این مورد بستگی به شما، اهدافتان، برنامه زمانی و منابعتان داردچه م

بازاریابی حسی به شما این اجازه را میدهد که برند خودتان و یا اسپانسرهایتان را به سمت همگام سازی با مخاطبان و انسان  

 .د یک تجربه شیرین و لذت بخش در مخاطب و مصرف کننده شما می شودها پیش ببرید. این موضوع باعث ایجا

اگرچه این تجربیات در زندگی واقعی به صورت حضوری است. اما شما میتوانید برای تقویت تالشهای خودتان از طریق  

 .کانال های مختلف به وسیله خلق محتوای جذاب و شبکه های اجتماعی با مخاطبان زندگی کنید

که شما فقط به شرکت کنندگان خود یک جایزه بدهید. برای اینکه برند شما بسیار موفق تر باشد باید یک ترتیبی    کافی نیست

اتخاذ کنید که به صورت حضوری با مخاطبانتان در ارتباط باشید. ارتباط نزدیک با مخطبان باعث پیدا کردن نقص ها و  

 .و موارد دیگر بستگی دارد پیشرفت آنها است. این مورد به شما، اسپانسرهای شما

 .شما برای اینکه یک ارتباط نزدیک با مخاطبانتان داشته باشید میتوانید از یک برند بزرگ تر کمک بگیرید

 نتیجه گیری 

تر از قبل شده است. در این شرایط بازاریابی  امروزی بسیار سخت  توجه مخاطبانطور که در ابتدا اشاره کردیم جلبهمان

توجه مخاطب، روی آن حساب کنید. سنسوری   شدن و جلبتوانید برای دیدههایی است که میهترین روشحسی، یکی از ب

  .شود که رابطه و تعاملی پایدار با مشتریان خود برقرار کنیددهد و باعث میمارکتینگ جنبه انسانی به برند شما می
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