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بازاریابی 5 بعدی
ژان بقوسیان - مجله موفقیت 278 

 آقای مارتین لیندستروم که دو کتاب درباره بازاریابی عصبی نوشته است در کتاب 

»بازاریابی حسی« توضیح می دهد که چگونه در عملیات بازاریابی حواس پنج گانه را 

درگیر کنیم.

آن  بر  عالوه  مردم  می شود،  استفاده  تصویر  و  صدا  از  تبلیغات  اغلب  در  اینکه  با 

نیز  مزه ها  و  مانند جعبه محصول  می کنند  لمس  که  چیزهایی  بوها،  به  می توانند 

واکنش نشان دهند. همچنین می توانند هر محرک را با احساسات یا تجارب مختلف 

مرتبط کنند. اغلب عملیات بازاریابی دو بعدی است؛ یعنی فقط از بینایی و شنوایی 

استفاده می شود. شاید بتوان عملیات بازاریابی طراحی کرد که بر 5 حس مخاطب 

تاثیر بگذارد. حال تاثیر هر کدام از این موارد را بررسی می کنیم.
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بوی خوش و بازاریابی
شاید تا به حال فکر نکرده باشیم که حس بویایی در رفتار خرید مشتری چقدر 

می تواند تاثیرگذار باشد. 75 درصد احساسات ما به بویی که حس می کنیم بستگی 

دارد. اگر صاحب فروشگاه هستید شاید بویی که از فروشگاه شما به مشام می رسد 

به اندازه دکوراسیون فروشگاه در خریدها تاثیرگذار باشد.

از ۳ درصد  این حال کم تر  با  از چشایی است؛  بار موثر تر  بویایی ده هزار  قدرت 

شرکت های موفق دنیا از این حس در تبلیغات و برندسازی خود استفاده می کنند.

بسیاری از مردم به طور شفاف بوی ماشین نو را به خاطر دارند. آیا فکر می کنید 

این موضوع اتفاقی است؟ خودروسازان باهوش در آخرین مرحله تولید اسانس 

خاصی را در داخل خودرو پخش می کنند تا خریدار در اولین هفته های استفاده از 

آن خودرو حس خوبی داشته باشد.

حتی برخی از شرکت ها بوی خاصی را به عنوان بخشی از برند خود ثبت می کنند! 

فرودگاه سنگاپور از یک بوی ثبت  شده برای معرفی برند خود استفاده می کند.

بو یکی از مهم ترین مواردی است که می تواند بخشی از حافظه را فعال کند. گاهی 

به یک میهمانی می رویم و احساس می کنیم بوی آن خانه بسیار آشنا است؛ مثال 

آنجا می رفتیم. شاید عطر  به  دقیقا بوی خانه مادربزرگمان است که سال ها قبل 

چای، بوی قالی یا هر چیز دیگری مشابه با بویی است که قبال در خانه مادربزرگ 

استشمام کرده ایم. 

این بو به سرعت خاطرات مربوط به زمان های گذشته را برای ما زنده می کند و 

شاید به یاد اتفاقاتی بیفتیم که به فراموشی سپرده شده بود.

در یک نظرسنجی که در سال 1935 انجام شد 80 درصد آقایان و 90 درصد خانم ها 
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با استشمام بوی یک عطر خاص به یاد خاطره ای شفاف و واضح از سال های دور 

می افتند.

تحقیق مجله Business Research نشان داده است که بوها و رایحه های مختلف 

پیوند عمیقی با خاطرات ما دارند. اگر فروشگاه ها بتوانند روی خاطره درستی دست 

بگذارند، احتماال تمایل بیشتری برای خرج کردن پول نشان خواهیم داد. بوهایی 

که در یک فروشگاه استشمام می شوند می تواند به صورت ناخودآگاه احساس ما 

را نسبت به یک محصول عوض کند و اگر به درستی استفاده شوند، در کل تجربه 

خرید بهتری را فراهم می کند.

یک فروشگاه لباس تصمیم گرفت از بوی وانیل استفاده کند و فروشش در چند ماه 

دو برابر شد! آیا دلیلش را می دانید؟ روش خرید ما طوری است که بارها تا آستانه 

خرید پیش می رویم و منصرف می شویم. وقتی در فروشگاه در حال مشاهده لباس 

هستیم، زمان حضور بیشتر در آنجا احتمال خرید ما را بیشتر می کند، چون در یک 

را  از نظر احساسی در شرایطی قرار بگیریم که تصمیم نهایی  لحظه خاص شاید 

بگیریم.

یک رایحه خوب می تواند جزئی از هویت کارمان باشد. اگر همیشه از یک اسانس 

خاص استفاده کنیم، پس از مدتی مشتریان با استشمام آن بوی خاص به یاد کار 

ما می افتند.

بوی قهوه
تحقیقات زیادی در مورد بوی قهوه انجام شده که نشان می دهد باعث فعال تر شدن 

در شخص  لذت بخشی  و  احساس خوب  و همچنین  کوتاه مدت می شود  حافظه 

ایجاد می کند. اگر قرار است مذاکره مهمی انجام دهید سرو قهوه باعث می شود 

مطالب گفته شده در ذهن طرف مقابل بهتر ثبت شود.
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استفاده از صدا
صدا نیز از قدرت تداعی و تاثیرگذاری باالیی برخوردار است. آیا تا به حال توجه 

کرده اید که لحظات حساس و تعیین کننده در فیلم های سینمایی همیشه با صدایی 

اثرگذار همراه است. کافی است آخرین فیلمی که مشاهده کرده اید را یک  بار دیگر 

نگاه کنید و آزمایش کنید که اگر در لحظه حساس فیلم، صدا را قطع کنید اثرگذاری 

آن چقدر تغییر می کند.

شرکت کیالگ صدای خوردن کرنفلکس را به نام خود ثبت کرده است؛ در نتیجه 

محصول این کارخانه یک رابطه قوی تری از طریق تصویر، صدا و حس المسه با 

مشتری خود ایجاد کرده است.

باز و بسته شدن  برای تحقیق صدای  نیز یک واحد مجزا  کرایسلر  شرکت دیملر 

نشان  همانند  را  خود  آگهی  لحن  نیز  اینتل  شرکت  است.  کرده  تاسیس  خودرو 

تجاری اش به یادماندنی ساخته است؛ اما با وجود این موفقیت تنها ۴ درصد از 

۵۰۰ شرکت پر درآمد جهان از صوت در نام تجاری خود استفاده می کنند.

شرکت نوکیا در سال های گذشته با صدای زنگ خاص خودش بازاریابی انجام داد. 

با اینکه اکنون نوکیا پیشتازی بازار را از دست داده ولی هنوز با شنیدن زنگ خاص 

گوشی نوکیا بالفاصله به یاد نوکیا می افتیم. اگر آن زنگ را بشنویم ناخودآگاه فرض 

می کنیم گوشی شخص نوکیا است با اینکه می توان همین زنگ را در گوشی های 

تبلیغات  تمامی  در  زنگ  همین  از  هم زمان  طور  به  نوکیا  کرد.  استفاده  نیز  دیگر 

تلویزیونی خود استفاده می کرد.

در ایران هم شرکت ایرانسل کار مشابهی انجام داده و دقیقا از یک ملودی خاص 

در تمام تبلیغاتش استفاده می کند. اگر فقط آن ملودی پخش شود خیلی ها به یاد 

این برند می افتند، بدون اینکه تبلیغ را ببینند.
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ما  حال  بود.  معروف  برندهای  و  بزرگ  شرکت های  به  مربوط  مثال ها  این  تمام 

چگونه می توانیم از این ایده در کارمان استفاده کنیم؟

صدا در کسب و کارهای کوچک
برای خرید مراجعه  افراد  حتی گذاشتن یک موسیقی لذت بخش در محیطی که 

می کنند می تواند باعث شود احتمال تصمیم گیری خرید باالتر برود.

تحقیقی در ژورنال تحقیقات علمی اروپا نشان داده است که موسیقی با صدای 

بلند باعث می شود مردم در فروشگاه سریع تر حرکت کنند؛ اما موسیقی مالیم تر و 

آرام تر زمان حضور در فروشگاه را افزایش می دهد. موسیقی پاپ با ریتم آرام باعث 

می شود تمایل به خریدهای ناگهانی بیشتر شود و تاثیر این ریتم حتی ممکن است 

به اندازه ای روی حالت روحی شما تاثیر بگذارد که به تغییر انتخاب های خرید منجر 

شود!

رنگ و شکل ظاهری
بسیار مهم است که محصوالت ما وقتی دیده می شود چه حسی به مخاطب منتقل 

می کند. بسیاری از شرکت ها اهمیت بسته بندی را دست کم می گیرند. اطالعاتی که 

از طریق بینایی منتقل می شود تاثیر قابل  توجهی بر احساس مخاطب از محصول 

یا خدمت شما دارد.

تاثیر  بر نحوه خرید ما  نیز اهمیت دارد. رنگ ها می توانند  انتخاب رنگ مناسب 

که  است  داده  نشان  شده  منتشر  هکر«  »الیف  سایت  در  که  مقاله ای  بگذارند. 

پیشخدمت هایی که لباس قرمز می پوشند، اغلب انعام بیشتری دریافت می کنند و 

رنگ قرمز حتی بر میزان خریدهای آنالین هم تاثیر می گذارد!

البته موضوع مقاله ما روانشناسی رنگ نیست و نمی خواهیم برتری یک رنگ را بر 

https://modiresabz.com/


6

رنگ های دیگر نشان دهیم. موضوع مهم آن است که از انتخاب رنگ برای محیط 

کار، جعبه محصوالت و … به راحتی نگذریم و به اندازه کافی تحقیق کنیم.

واژه  شنیدن  با  برود.  مشتری  یاد  از  است  بعید  که  است  مواردی  از  یکی  رنگ 

»ایرانسل« چه رنگی در ذهنتان تداعی می شود؟ برند »رایتل« چطور؟ نکته مهم آن 

است که وقتی رنگی را انتخاب کردیم در تمامی تبلیغات و اقالم بازاریابی از آن 

رنگ به عنوان رنگ غالب استفاده کنیم تا پس از مدتی آن رنگ بخشی از هویت 

کسب و کار ما شود.

رنگ باید با نوع محصوالت یا خدمات ما هم خوانی داشته باشد. مدتی قبل یک 

شرکت تولید آب معدنی در ایران از رنگ قرمز استفاده کرده است. قرمز رنگی گرم 

است و نمی تواند سرد و خنک بودن را تداعی کند.

حس المسه
حس المسه نیز در تصمیمات خرید ما نقش دارد. آیا تا به حال به این موضوع 

فکر کرده اید که چرا مردم به کتاب کاغذی عالقه دارند و هیچ گاه کتاب الکترونیکی 

جایگزین کامل کتاب نمی شود؟ یک دلیل آن است که مردم دوست دارند کتاب را 

در دست بگیرند و آن را ورق بزنند.

آقای پاکو آندرهیل روانشناس محیطی درباره این موضوع تحقیق کرده و به این 

نتیجه رسیده است که فروشگاه هایی که به مشتریان اجازه می دهند محصوالت را 

در دستشان بگیرند و سپس انتخاب کنند، فروششان بیشتر از فروشگاه هایی است 

که محصوالت در ویترین قرار دارند و امکان لمس محصوالت وجود ندارد.

حس چشایی
مشخص است که نمی توان همواره از این مورد استفاده کرد؛ ولی حتی یک پذیرایی 
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ساده و مناسب در شرکت یا فروشگاه می تواند شرایط حسی بهتری برای مخاطب 

ایجاد کند.

بازاریابی پنج بعدی
آقای مارتین لیندستروم در کتابش در اصطالح »بازاریابی 5 بعدی« را مطرح کرده 

حس   5 تمامی  کنیم  سعی  بازاریابی  عملیات  در  که  است  این  او  منظور  است. 

مخاطب را درگیر کنیم که البته همیشه امکان پذیر نیست؛ ولی می توانیم تا جای 

ممکن حواس بیشتری را دخیل کنیم.

دمای  حتی  کنیم.  توجه  نیز  جزئی  موارد  به  باید  بعدی   5 بازاریابی  انجام  برای 

محیط، سیستم تهویه و … تاثیرگذار هستند.

قوانین برندسازی 5 بعدی
اگر به فکر استفاده از بازاریابی 5 بعدی هستید به این چند مورد توجه کنید.

۱. مشخص کردن نقاط تماس
آن ها  بیشتر  ولی  می کنند  تحریک  را  حواس  تمامی  تجاری  نام های  از  بسیاری 

مرتبط با ۲ یا ۳ مورد هستند. نقاط به کارگیری حواس را شناسایی کنید.در چه 

شرایطی این فرصت را دارید تا حس خوبی ایجاد کنید؛ مثال اگر شرکتی دارید که 

اتاق میهمانان یا اتاق انتظار دارد، از آن مکان برای بازاریابی 5 بعدی استفاده کنید. 

شرکت هاینز از یک شیشه ضخیم برای سس گوجه فرنگی استفاده کرد تا نشان 

دهد محصولی با کیفیت عرضه می کند.

۲. تقویت بازاریابی با درگیر کردن هم زمان حواس
لباس  از موسیقی آسیایی، مهمانداران آموزش دیده، عطر و  هواپیمایی سنگاپور 

اتاق  در  می کند.  استفاده  لذت بخش  تجربه  یک  ارائه  برای  مناسب  و  هماهنگ 
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دلپذیر و دمای هوای مناسب و …  رایحه مناسب، موسیقی  از  جلسات هم زمان 

استفاده کنید.

۳. استفاده از بازاریابی 5 بعدی در اولین تماس
گرم  دارد. هوا  نامناسبی  بسیار  انتظار  اتاق  که  وارد شرکتی می شوید  کنید  فرض 

است، سر و صدای زیادی وجود دارد و حس خوبی ایجاد نمی کند. سپس وارد 

اتاق جلسات می شوید که در آن به بازاریابی 5 بعدی توجه شده و همه چیز عالی 

است. این  کار اثر مثبتی ندارد؛ زیرا در اولین تماس حس خوبی ایجاد نشده است.

شرکت های خودروسازی برای موفقیت بیشتر باید به اولین تماس توجه بیشتری 

وارد  آن طریق  از  که شخص  در  و همچنین دستگیره  اتومبیل  یعنی ظاهر  کنند؛ 

ویژه ای  اهمیت  راننده  روبه روی  و ظاهر بخش  اتومبیل می شود. سپس صندلی 

دارد.

۴. حفظ رویه یکسان برای افزایش وفاداری در مشتری
ثبات در بازاریابی 5 بعدی منجر به کسب نتایج مطلوب می شود. پس از شروع 

کار تغییرات بزرگی ایجاد نکنید. پس از مدتی بویی که استفاده می کنید را تغییر 

ندهید. برای ایجاد حس خوب و تجربه لذت بخش باید از تغییرات بزرگ بپرهیزید.

5. بازنگری و بهبود پیوسته نقاط تماس
بازاریابی 5 بعدی همواره در حال بهبود تدریجی  با توجه به واکنش مشتری به 

باشید، البته همان طور که گفتیم از ایجاد تغییرات بزرگ بپرهیزید. کافی است رنگ 

سازمانی خود را تغغیر دهید تا اثر فعالیت های قبلی از بین برود.

بازاریابی 5 بعدی و درگیر کردن حواس شخص باعث ایجاد تجربه ای لذت بخش 

برای مشتری می شود و فروش شما را افزایش می دهد.
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