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Wstêp
W artykule omówiona zosta³a problematyka rozwoju jednej z form
wspierania procesu komunikacji marketingowej, jak¹ s¹ dzia³ania z zakresu sensorycznego oddzia³ywania na klienta.
Celem artyku³u jest zaprezentowanie holistycznej koncepcji oddzia³ywania sensorycznego, a tak¿e ukazanie celowoœci i koniecznoœci wp³ywania na wszystkie zmys³y klienta w procesie sprzeda¿y dóbr materialnych i us³ug. W pocz¹tkowej czêœci artyku³u opisano trendy rozwoju
form komunikacji marketingowej, w tym w szczególnoœci rozwój i specyfikê relatywnie nowego zjawiska, nazywanego w literaturze marketingiem sensorycznym. W dalszej czêœci dokonano analizy poszczególnych
form oddzia³ywania sensorycznego, wp³ywaj¹cych na wszystkie piêæ
ludzkich zmys³ów.

1. Rozwój form komunikacji marketingowej
Komunikacja marketingowa jest pewn¹ form¹ komunikacji spo³ecznej, która s³u¿y zaspokajaniu potrzeb przez szeroko rozumian¹ ofertê
rynkow¹. Uto¿samiana jest z ca³okszta³tem dzia³añ zwi¹zanych z kreowaniem i przenoszeniem na rynek idei o firmie i jej ofercie; z przekazywaniem tych idei ró¿nym grupom, na przyk³ad obecnym i potencjalnym
klientom, interesariuszom przedsiêbiorstwa oraz innym, szerszym warstwom spo³ecznym, funkcjonuj¹cym w otoczeniu [Szymoniuk, 2006,
s. 13]. Przedsiêbiorstwa, kreuj¹c dzia³ania z zakresu komunikacji marketingowej, winny wykorzystywaæ odpowiednio przygotowane symbole,
zawieraj¹ce treœci, które zostan¹ poprawnie przyjête przez klientów,
a tak¿e inne podmioty otoczenia marketingowego (dostawców, poœredników, konkurentów itp.). Za pomoc¹ starannie dobranych narzêdzi
i kana³ów komunikacji przedsiêbiorstwa powinny dostarczaæ jasne, spójne i przekonuj¹ce przes³anie dotycz¹ce produktów, us³ug oraz ca³ej organizacji [Mruk, Pilarczyk, 2006, s. 210].
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Komunikacja marketingowa czêsto jest uto¿samiana z pojêciem promocji, czyli jednym z elementów marketingu mix. Promocja jest t¹ czêœci¹
komunikacji, która sk³ada siê z wiadomoœci przekazywanych przez firmê,
zaprojektowanych tak, ¿eby zwiêkszaæ œwiadomoœæ zarówno o samym
przedsiêbiorstwie, jak i jego poszczególnych wyrobach i us³ugach, wywo³aæ zainteresowanie nimi i sk³aniaæ do ich zakupów [Kolter, 2004, s. 132].
Komunikacja marketingowa zaœ jest pojêciem nieco szerszym ni¿ sama
promocja. Podmioty komunikuj¹ siê bowiem z uczestnikami rynku nie
tylko w obszarze dzia³añ promocyjnych, ale równie¿ w zakresie ca³ej swojej dzia³alnoœci, obejmuj¹cej zarz¹dzanie produktem, politykê cenow¹
oraz proces dystrybucji.
W sk³ad tradycyjnych metod promocji s³u¿¹cych komunikowaniu siê
przedsiêbiorstwa z otoczeniem wchodz¹ dzia³ania z zakresu public relations, reklamy, promocji sprzeda¿y, sprzeda¿y osobistej oraz marketingu
bezpoœredniego. Poniewa¿ jednak komunikowanie siê z otoczeniem jest
zjawiskiem dynamicznym, zaobserwowaæ mo¿na systematyczny rozwój
nowych form komunikacji marketingowej, pocz¹wszy od rozwoju komunikacji elektronicznej, pod postaci¹ komunikacji internetowej oraz mobilnej1,
a skoñczywszy na najnowszych, czêsto niestandardowych formach komunikowania siê, takich jak: marketing wirusowy2, marketing szeptany3, mar-

1

Marketing mobilny to jedna z najprê¿niej rozwijaj¹cych siê w ostatnich latach form
komunikacji marketingowej. Zgodnie z definicj¹ oznacza wszelkie dzia³ania marketingowe wykorzystuj¹ce funkcje telefonów komórkowych. Podstawowe formy komunikowania siê z odbiorc¹ w marketingu mobilnym to: SMS, MMS, dzia³ania z wykorzystaniem technologii bluetooth, kody QR, mobilne aplikacje (widgety), IVR, voicemailing, Voice Mail
Service.
2
Marketing wirusowy (viral marketing) to rodzaj internetowej strategii marketingowej,
wykorzystuj¹cej zjawisko internetowych sieci spo³ecznych do rozpowszechniania treœci
marketingowych do szerokiego grona odbiorców w relatywnie krótkim czasie. Koncepcja
marketingu wirusowego zak³ada, ¿e jego celem jest stworzenie takiego przekazu, który
bêdzie dobrowolnie przekazywany od jednego u¿ytkownika do kolejnych u¿ytkowników
w sieci. Najpopularniejsze formy marketingu wirusowego to krótkie filmiki reklamowe
stylizowane na amatorskie oraz œwiadomie rozpowszechniane plotki na temat produktu,
tzw. legendy miejskie.
3
Marketing szeptany (buzz marketing, word of mouth marketing) polega na wykorzystywaniu pomocy tzw. „zwyk³ych ludzi” w propagowaniu informacji o marce lub przedsiêbiorstwie poprzez dobrowolne, spontaniczne i niezale¿ne rozmowy samych konsumentów, na drodze kontaktów i rozmów osobistych, jak i z u¿yciem mediów spo³ecznoœciowych, takich jak fora czy blogi [Percy, 2008, s. 142].
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keting partyzancki4, advergaming5, ambush marketing6. Jednym z nowszych
i ciekawszych narzêdzi marketingowych, bêd¹cym niejako form¹ wspierania procesu komunikacji marketingowej, jest sensoryczne oddzia³ywanie na zmys³y klienta, w literaturze opisywane równie¿ pod pojêciem
marketingu sensorycznego.

2. Marketing sensoryczny
2.1. Specyfika marketingu sensorycznego
Dzia³ania z zakresu marketingu sensorycznego i próby oddzia³ywania na wszystkie ludzkie zmys³y s¹ relatywnie now¹ dziedzin¹ i form¹
aktywnoœci marketingowej. Wczeœniej uwaga marketingowców skupiona by³a g³ównie na dwóch podstawowych zmys³ach, czyli wzroku
i s³uchu, zatem komunikaty marketingowe jako takie najczêœciej mia³y
dwuwymiarow¹ postaæ, wysy³aj¹c do odbiorcy obraz i dŸwiêk.
Chocia¿ próby dzia³añ marketingowych oddzia³uj¹cych na ró¿ne
zmys³y cz³owieka pojawia³y siê ju¿ kilkadziesi¹t lat temu, momentem
prze³omowym by³ dopiero rok 2005, kiedy to ukaza³a siê publikacja
M. Lindstroma zatytu³owana Brand sense. Build Powerful Brands Through
Touche, Taste, Smell, Sight and Sound. Pozycja ta przytacza³a wnioski szeroko zakrojonych badañ, prowadzonych przez firmê Millward Brown7,
które jasno wykaza³y, ¿e zmys³y ludzkie odgrywaj¹ istotn¹ rolê w proce4

Marketing partyzancki to wszystkie niekonwencjonalne, alternatywne, komercyjne,
oparte na dobrym pomyœle dzia³ania marketingowe, maj¹ce na celu uzyskanie maksymalnych rezultatów przy minimalnym bud¿ecie. Wachlarz dzia³añ z zakresu marketingu partyzanckiego jest w zasadzie nieograniczony i zale¿y wy³¹cznie od mo¿liwoœci
i kreatywnoœci inicjatorów dzia³añ. Jako noœniki reklamy czêsto wykorzystuje siê ambient
media [Richards, 2009, s. 8].
5
Advergaming to dzia³ania promocyjne polegaj¹ce na przekazywaniu treœci reklamowych
za pomoc¹ interaktywnych gier umieszczanych na stronach www lub wysy³anych za poœrednictwem poczty elektronicznej. Najczêœciej stosowane formy to: zamieszczenie tablicy
reklamowej w wirtualnej rzeczywistoœci oraz sponsoring okreœlonych przedmiotów,
bêd¹cych czêœci¹ wirtualnego œwiata i maj¹cych konkretne zastosowanie w przebiegu gry
[Kaznowski, 2008, s. 144].
6
Ambush marketing to dzia³ania marketingowe podejmowane najczêœciej podczas du¿ych
wydarzeñ medialnych (g³ównie sportowych), kiedy jedna marka p³aci za to, ¿e jest oficjalnym sponsorem danego wydarzenia (co najczêœciej wi¹¿e siê z wy³¹cznoœci¹ reklamow¹),
a druga marka próbuje zaistnieæ podczas takiego spotkania bez ponoszenia kosztów sponsoringu, na przyk³ad poprzez wprowadzenie opinii publicznej w b³¹d co do faktu sponsorowania danej imprezy.
7
Badania brandingu (ankietowe) przeprowadzone prze firmê Millward Brown prowadzone by³y w osiemnastu krajach, w tym miêdzy innymi w Stanach Zjednoczonych,
Kanadzie, Australii, Chinach, Japonii, Indiach, Hiszpanii, Danii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Niemczech, Francji, Brazylii i Polsce [Lindstrom, 2005, s. 228–229].
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sie komunikacji marketingowej. Badania te pokaza³y miêdzy innymi, ¿e
McDonald’s kojarzy siê wiêkszoœci konsumentów z zapachem zje³cza³ego
oleju i wrzeszcz¹cymi dzieæmi, a Coca-Cola straci³a wiele ze swej unikalnoœci, gdy zamieni³a swoj¹ tradycyjn¹ butelkê na puszki. Badania wykaza³y równie¿, i¿ w odniesieniu do marki zapachy niemal na równi ze
wzrokiem oddzia³uj¹ na zmys³y, a 65% zmian nastroju odbiorcy komunikatów marketingowych dokonuje siê pod wp³ywem dŸwiêków
[Kucharczyk, 2012].
Marketing sensoryczny opiera siê na holistycznym traktowaniu piêciu ludzkich zmys³ów, a co za tym idzie na dostarczaniu klientom okreœlonych doœwiadczeñ zmys³owych za pomoc¹ wszystkich piêciu zmys³ów.
Zmys³ wzroku pozwala cz³owiekowi rejestrowaæ kolory, œwiat³o i jego
natê¿enie, design i grafikê przedmiotów, wygl¹d opakowania produktu,
wystrój wnêtrz, w których przebywamy, skierowany do nas komunikat
i inne motywy przewodnie. Zmys³ s³uchu umo¿liwia zarejestrowanie
dŸwiêku, na przyk³ad marki dŸwiêkowej lub melodii przewodniej, pozwala odebraæ przeznaczony dla nas komunikat g³osowy lub muzyczny,
przyci¹ga nasz¹ uwagê dŸwiêkami. Zmys³ wêchu zaœ pomaga poczuæ zapach rozpoznawczy danej marki, jego rodzaj, intensywnoœæ czy choæby
zgodnoœæ z symbolizowanym produktem. Zmys³ dotyku umo¿liwia rozpoznanie kszta³tu przedmiotów, poznanie faktury dotykanych materia³ów, odczuwanie zmian temperatury, ciê¿aru i miêkkoœci. I ostatni z ludzkich zmys³ów, smak, który w marketingu sensorycznym powinien byæ
dla odbiorcy komunikatu jednoznaczny z odczuwaniem przyjemnoœci
z korzystania z danego produktu b¹dŸ us³ugi. Znakomitym przyk³adem
holistycznego podejœcia do oddzia³ywania na ludzkie zmys³y s¹ choæby
czêsto kupowane przez konsumentów napoje orzeŸwiaj¹ce. Podczas
otwierania butelki z napojem zmys³ wzroku rejestruje takie informacje,
jak: kszta³t i kolor butelki, informacje wydrukowane na etykiecie, kolor
samego napoju. S³uch odbiera dŸwiêki otwierania butelki oraz efekt ulatniaj¹cych siê z napoju b¹belków (lub jego brak, co równie¿ mo¿e byæ dla
niektórych odbiorców po¿¹danym przekazem). Zmys³ wzroku dokonuje
prostej oceny i klasyfikuje napój jako bezpieczny lub niebezpieczny, a tak¿e czy jest przyjemny czy te¿ nie. Dziêki zmys³owi dotyku mo¿na poczuæ,
czy na przyk³ad butelka jest g³adka i ch³odna, co niew¹tpliwie mo¿e
wp³yn¹æ na ocenê stopnia potencjalnego orzeŸwienia po wypiciu napoju.
I wreszcie zmys³ smaku, który we wspó³pracy z wêchem pozwala oceniæ,
czy spo¿ywany napój jest smaczny, czy te¿ nie.
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2.2. Zmys³ wzroku
Ludzkie oczy s¹ niew¹tpliwie podstawowym narz¹dem zmys³u, zawieraj¹ bowiem a¿ dwie trzecie wszystkich komórek zmys³owych cz³owieka. Ze wzglêdu na ten fakt wzrok uwa¿any jest za najwa¿niejszy
i najpotê¿niejszy z ludzkich zmys³ów. Wiêkszoœæ ludzi równie¿ ca³kowicie ufa swojemu wzrokowi i to w³aœnie na podstawie w³asnych doznañ
wzrokowych podejmuje swoje codzienne decyzje. Od najm³odszych lat
ludzie ucz¹ siê zauwa¿aæ szczegó³y, dostrzegaæ ró¿nice i wychwytywaæ
kontrast. Wzrok odpowiedzialny jest równie¿ za mo¿liwoœæ oceniania odleg³oœci od obserwowanych przedmiotów, dostrzegania ich ruchu, rozró¿niania natê¿enia œwiat³a oraz oceny intensywnoœci barw. To w³aœnie
wzrok jest narzêdziem, na którego podstawie oceniaj¹ takie rzeczy, jak
wystrój pomieszczenia, design i kolorystykê opakowania [Hulten i inni,
2011, s. 87–89]. „Wydajnoœæ i precyzja oczu oraz mózgu s¹ nieporównywalne z jakimkolwiek urz¹dzaniem, które zosta³o dotychczas wynalezione” [Lindstrom, 2009 b, s. 133].
Z uwagi na dynamiczny rozwój rozmaitych form komunikacji marketingowej i sposobów dotarcia do odbiorcy z komunikatem reklamowym spada si³a oddzia³ywania ró¿nych bodŸców. Im wiêcej form stymulacji ludzkich zmys³ów, tym trudniejsze staje siê zwrócenie uwagi
potencjalnego klienta na konkretny przekaz [Lindstrom, 2009 b, s. 133].
Dzisiejszy rynek zmusza konsumentów do ci¹g³ego filtrowania
informacji i odrzucania nieprzydatnych danych. Szacuje siê, ¿e produkt
ma jedynie 0,06 sekundy na to, by przykuæ uwagê potencjalnego nabywcy
robi¹cego zakupy w supermarkecie. Zadaniem dla projektantów opakowañ jest jak najlepiej tê chwilê wykorzystaæ, przez odniesienie siê do
zmys³u wzroku i dotyku [Hill, 2010, s. 184].
Bardzo du¿e znaczenie w procesie budowania wizerunku oraz
emocjonalnego zwi¹zku klienta z mark¹ maj¹ niew¹tpliwie kolory, które
podtrzymuj¹ zainteresowanie konsumenta o dodatkowe dwie sekundy
d³u¿ej ani¿eli na komunikat monochromatyczny, skupiaj¹cy uwagê œrednio na sekundê [Lindstrom, 2009 b, s. 133]. Jak pokazuj¹ badania rynku
dóbr konsumpcyjnych, kolory u¿yte w przekazie reklamowym zwiêkszaj¹ o oko³o 80% rozpoznawalnoœæ marki, a kolor jest wskazywany jako
najwa¿niejszy czynnik, którym kieruj¹ siê klienci podczas dokonywania
zakupów [Lindstrom, 2009 b, s. 133].
Istotne znaczenie dla jakoœci komunikacji firmy z otoczeniem ma tak¿e design i estetyka oferowanych dóbr, czyli czynniki, które buduj¹ indy-
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widualnoœæ marki. Badania dowodz¹, i¿ design to jeden z wa¿niejszych
elementów kszta³towania to¿samoœci marki, poniewa¿ za jego poœrednictwem tworzy siê relacja miêdzy mark¹ produktu a klientem. Pragnienie
wysokiego standardu ¿ycia i otaczania siê piêknymi przedmiotami zmusza producentów dóbr do przyk³adania du¿ej wagi do kreowania niepowtarzalnego stylu marki [Hulten i inni, 2011, s. 91–92].
Ogromne znaczenie zmys³u wzroku w procesie komunikowania siê
z klientem widaæ jasno na przyk³adzie chocia¿by kreowania wygl¹du
i kszta³tu opakowañ dóbr konsumpcyjnych, kiedy charakterystyczne
b¹dŸ interesuj¹ce kszta³ty opakowañ mog¹ siê przek³adaæ na znacz¹ce
podniesienie poziomu znajomoœci danej marki, przywi¹zanie do niej,
a w szerszej perspektywie do znacznego zwiêkszenia poziomu zysków ze
sprzeda¿y danego produktu. Niezwyk³e kszta³ty czêsto nadaje siê produktom alkoholowym lub kosmetykom. Ich opakowania s¹ nieroz³¹cznie
zwi¹zane z reprezentowan¹ mark¹ i niezmienne od lat. Przyk³adem mo¿e
byæ chocia¿by charakterystyczna butelka alkoholu marki Ballantines,
spersonifikowany kszta³t flakonu mêskiej wody toaletowej „LeMale”
marki Jean Paul Gaultier czy niezwyk³y, w kszta³cie gwiazdy, flakon
damskich perfum „Angel” marki Thierry Mugler.
2.3. Zmys³ s³uchu
Oprócz ludzkiego wzroku, s³uch jest tym zmys³em, do którego najczêœciej wysy³ane s¹ bodŸce w komunikacie marketingowym, zwykle za
poœrednictwem muzyki, ale te¿ innego rodzaju dŸwiêków oddzia³uj¹cych
na ludzkie emocje. DŸwiêki wykorzystywane w takich przekazach maj¹
za zadanie przenieœæ na odbiorcê swój ³adunek emocjonalny oraz podkreœliæ wa¿ne informacje. Konsekwentnie stosowane dŸwiêki g³êboko zapadaj¹ w pamiêæ i potrafi¹ przywo³aæ nawet bardzo odleg³e wspomnienia.
Zmys³u s³uchu nie da siê wy³¹czyæ, wiêc od najm³odszych lat uczy
siê on definiowaæ nowe otaczaj¹ce nas dŸwiêki. Za ich poœrednictwem odbieramy ogromn¹ iloœæ bodŸców i informacji z otoczenia, z ich pomoc¹
z tym¿e otoczeniem siê komunikujemy, informuj¹c na przyk³ad o naszych emocjach, czynnoœciach czy przekonaniach.
Ludzki zmys³ s³uchu jest bardzo wra¿liwy i mo¿na powiedzieæ, ¿e
oddzia³uje na odbiorcê w stopniu równym ze zmys³em wzroku. Badania
przeprowadzone przez firmê Millward Brown dowiod³y, ¿e ponad 65%
zmian naszego nastroju dokonuje siê w³aœnie pod wp³ywem odbieranych
dŸwiêków [Hulten i inni, 2011, s. 69–71].
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Pamiêtaæ jednak nale¿y, i¿ istnieje istotna ró¿nica pomiêdzy s³yszeniem a s³uchaniem. S³yszenie ma charakter bierny i polega wy³¹cznie na
przyjmowaniu bodŸców dŸwiêkowych z otoczenia. S³uchanie zaœ ma charakter aktywny i opiera siê na selekcjonowaniu odbieranych informacji
i odpowiadaniu na nie. S³yszy siê za poœrednictwem uszu, a s³ucha siê
mózgiem. Wa¿ne wiêc, by za poœrednictwem odpowiednio skomponowanych dŸwiêków komunikat marketingowy odwo³ywa³ siê do umiejêtnoœci aktywnego s³uchania, gdy¿ ma to wp³yw na podejmowane przez
klientów decyzje nabywcze [Lindstrom, 2005, s. 72–73].
Wp³ywanie na zmys³ s³uchu, o ile odbywa siê w sposób umiejêtny
i poprzez dobór w³aœciwych dŸwiêków, niew¹tpliwie przyczynia siê
w znacznym stopniu do zwiêkszenia pozytywnych emocji odbiorcy, a co
za tym idzie – mo¿e przek³adaæ siê na po¿¹dane, z punktu widzenia
sprzedawców, zmiany w procesie decyzyjnym zakupu. Sklepy masowo
zaczynaj¹ przyci¹gaæ klientów odpowiednio przygotowan¹ muzyk¹,
uwzglêdniaj¹c na przyk³ad aktualn¹ porê dnia, porê roku czy nawet
dzieñ tygodnia. Przyk³adowo, badania dowodz¹, ¿e muzyka w punktach
handlowych ma bardzo du¿e znaczenie w okresie œwi¹tecznym, wprowadzaj¹c klientów w odpowiedni pogodny i rodzinny nastrój poprzez emitowanie utworów kojarz¹cych siê z Bo¿ym Narodzeniem. Specjaliœci od
audiomarketingu odradzaj¹ jednak emitowanie w Polsce tradycyjnych
kolêd, poniewa¿ czêœæ klientów mog³aby uznaæ, ¿e sklep wykorzystuje
symbolikê chrzeœcijañsk¹ do manipulowania nastrojami klientów i generowania wiêkszych zysków. Lepszym rozwi¹zaniem s¹ pogodne popowe
utwory bo¿onarodzeniowe polskich i zagranicznych wykonawców.
Przedsiêbiorstwa mog¹ równie¿ wykorzystaæ dŸwiêki i ich wp³yw
na emocje, by przekazaæ swoj¹ to¿samoœæ b¹dŸ utrwaliæ wizerunek marki.
Przez dobór odpowiednich melodii przedsiêbiorstwa maj¹ mo¿liwoœæ
zwrócenia siê do okreœlonych grup nabywców. Melodie te powinny byæ
oczywiœcie spójne z to¿samoœci¹ marki i stosowane konsekwentnie w ca³ym programie komunikacji marketingowej przedsiêbiorstwa. Najbardziej efektywne i odnosz¹ce najwiêksze sukcesy na tym polu s¹ dŸwiêki
bardzo charakterystyczne, krótkie i szybko wpadaj¹ce w ucho.
Rola dŸwiêków w budowaniu pozycji marki na rynku nie ogranicza
siê jednak wy³¹cznie do emitowania charakterystycznych melodii w radiu, telewizji czy Internecie. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e jest to ca³a filozofia
dzia³ania w tej sferze wp³ywu na zmys³ s³uchu odbiorcy, która skupia siê
równie¿ na innych formach i obszarach epatowania dŸwiêkiem. Nie cho-
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dzi bowiem tylko o to, by zaserwowaæ klientowi odpowiednio dobran¹
melodiê w punkcie sprzeda¿y, podczas marketingowego eventu czy zaoferowaæ jako ulubiony sygna³ dzwonka w telefonie. Istotne jest równie¿
to, aby wachlarz charakterystycznych dŸwiêków, kojarzonych z dan¹
mark¹, towarzyszy³ klientowi w innych momentach, mniej oczywistych
z punktu widzenia procesu decyzyjnego zakupu. Dobrym przyk³adem
jest tutaj bran¿a motoryzacyjna, w której du¿e koncerny samochodowe
zatrudniaj¹ wybitnej klasy specjalistów od akustyki nie po to, ¿eby maksymalnie wyciszyæ pojazdy, ale w³aœnie po to, ¿eby odpowiednie dŸwiêki
pracy silnika by³y s³yszalne dla kierowcy, bo w³aœnie one kojarz¹ siê pozytywnie z mark¹ pojazdu, wyró¿niaj¹ j¹ spoœród innych marek i staj¹ siê
swego rodzaju wyznacznikiem jakoœci wybranych dóbr.
W ramach dzia³añ z zakresu oddzia³ywania na zmys³ s³uchu, oprócz
dŸwiêków stosowanych w reklamach, na stronach internetowych lub
w sklepach, stosuje siê tak¿e dŸwiêki charakterystyczne dla samego
u¿ytkowania danego produktu. Œwiadcz¹ one o jakoœci i funkcjonalnoœci
towaru. Przyk³adem zastosowania takiego dŸwiêku s¹ producenci piwa,
wykorzystuj¹cy w reklamach charakterystyczny dŸwiêk zdejmowanego
kapsla. Podobne efekty dŸwiêkowe wykorzystuj¹ równie¿ producenci
kaw rozpuszczalnych, których produkty podczas otwierania wydaj¹ specyficzny dŸwiêk klikniêcia, które ma nas utwierdziæ w przekonaniu, ¿e
opakowanie nie by³o wczeœniej otwierane, a zatem produkt jest œwie¿y
i dopiero po otwarciu uwalnia ca³y swój aromat [Lindstrom, 2009 b,
s. 145].
2.4. Zmys³ wêchu
Gatunek ludzki wykszta³ci³ umiejêtnoœæ odczuwania zapachów du¿o wczeœniej ni¿ umiejêtnoœæ werbalnego porozumiewania siê, wêch uznaæ
zatem nale¿y za jeden z najstarszych ludzkich zmys³ów8. Nauka zmys³em
powonienia zainteresowa³a siê relatywnie niedawno, kiedy przeprowadzone badania i analizy udowodni³y istnienie licznych po³¹czeñ pomiêdzy oœrodkami wêchu a oœrodkami odpowiedzialnymi za emocje i motywacje. Liczne badania dowiod³y, ¿e bodŸce zapachowe nie tylko
poprawiaj¹ samopoczucie czy pamiêæ, ale mog¹ równie¿ wp³ywaæ na
ludzkie zachowania i podejmowane decyzje.
8

Ludzkie wêchomózgowie (czyli obszar w mózgu przetwarzaj¹cy bodŸce wêchowe) jest
nieco podobne do wêchomózgowia jaszczurek, na podstawie czego nauka wysnu³a wniosek, i¿ zmys³ wêchu jako taki wykszta³ci³ siê jeszcze przed ewolucyjnym wyodrêbnieniem
siê ssaków.
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Istotn¹ rolê w mechanizmie kodowania zapachów odgrywa tzw. pamiêæ wêchowa. Ten fragment ludzkiej pamiêci zbiera informacje o zapachu po to, by nastêpnie zapisaæ je w odpowiednim miejscu w mózgu.
Pamiêæ wêchowa towarzyszy cz³owiekowi i rozwija siê przez ca³e jego ¿ycie. Dziêki niej wychwycony aromat jest szybko identyfikowany na podstawie wspomnieñ i prze¿ytych wczeœniej emocji, przywo³uj¹c z pamiêci
na przyk³ad aromat œwi¹t Bo¿ego Narodzenia w domu rodzinnym czy zapach œwie¿o skoszonej trawy podczas wakacji spêdzanych u dziadków na
wsi [Andruszkiewicz, 2011, s. 256].
Pamiêæ wêchowa cz³owieka jest wyj¹tkowo trwa³a i rzadko ulega
zniekszta³ceniom. Cz³owiek potrafi zapamiêtaæ ponad dziesiêæ tysiêcy
ró¿nych zapachów. Istotny jest fakt, ¿e ka¿da osoba postrzega i rejestruje
dany zapach w inny sposób w zale¿noœci od p³ci, wieku czy przynale¿noœci rasowej. Wed³ug badañ 80% mê¿czyzn i 90% kobiet wi¹¿e napotykane
zapachy z konkretnymi prze¿yciami i doœwiadczeniami z przesz³oœci.
Skojarzenie z okreœlonym wydarzeniem mo¿e przywo³aæ najl¿ejsza nawet nuta zapachowa, której zarejestrowania nie musimy byæ wcale œwiadomi [Andruszkiewicz, 2011, s. 256].
Wêch zaliczany jest do tzw. zmys³ów skojarzeniowych. Za jego pomoc¹ mo¿na wp³ywaæ na po³¹czenia nerwowe odpowiedzialne za zachowania skojarzeniowe. Dlatego reakcje na zapachy wi¹¿¹ siê z wydarzeniami i sytuacjami zarejestrowanymi w pamiêci razem z zapachem.
Zjawisko to (tzw. efekt Prousta)9 znajduje swoje zastosowanie w oddzia³ywaniu na klienta za pomoc¹ bodŸców zapachowych [Andruszkiewicz,
2011, s. 256].
Podstawowym celem wiêkszoœci dzia³añ z zakresu tzw. marketingu
zapachowego (aromamarketingu) jest stworzenie przyjemnej atmosfery
w miejscu zakupu oraz w innych punktach obs³ugi klienta (np. sala
kinowa, restauracja). Zapach staje siê w tych miejscach oraz w okreœlonych sytuacjach narzêdziem wspomagaj¹cym komunikaty buduj¹ce
wizerunek firmy. Dziêki okreœlonym, œciœle dobranym zapachom sprawiamy, ¿e klienci sklepów d³u¿ej w nich przebywaj¹ i chc¹ czêœciej do
nich powracaæ. W innych przypadkach odpowiednia kompozycja zapachowa powoduje, ¿e klient identyfikuje firmê jako bardziej ekskluzywn¹
i budz¹c¹ wiêksze zaufanie. Odpowiednio dobrane aromaty mog¹ za9
Efekt Prousta – dziêki powi¹zaniu uk³adu wêchowego z emocjonalnym centrum mózgu, czyli uk³adem limbicznym, zapach silnie i szybko zmienia stan emocjonalny cz³owieka
i wywo³uje silne skojarzenia zapachów z konkretnym prze¿yciem.
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chêcaæ klientów do bardziej ryzykownej gry w kasynach, a klienci perfumerii mog¹ byæ wabieni tzw. zapachami dzieciñstwa, które przywo³uj¹
przyjemne wspomnienia i dobre skojarzenia10. Rolê zapachów doceniaj¹
szczególnie koncerny samochodowe, g³ównie oferuj¹ce marki luksusowe. Dla przyk³adu ka¿da z czterech marek segmentu premium: BMW,
Mercedes, Audi, Volvo ma swój charakterystyczny zapach, który jest
obecny w kolejnych, produkowanych na przestrzeni lat, modelach tych
pojazdów. Koncerny zatrudniaj¹ specjalistów, którzy dbaj¹ o to, aby u¿ytkownik, decyduj¹c siê na zmianê pojazdu, nie zmieni³ jego marki
ze wzglêdu na cechy u¿ytkowe lub zewnêtrzne, ale kierowa³ siê w swej
wiernoœci tak¿e emocjami, które towarzyszy³y mu w przesz³oœci, a które
s¹ silnie zwi¹zane z zapachem.
Zastosowanie marketingu zapachowego mo¿e byæ skierowane do
klientów przedsiêbiorstwa, ale równie¿ do w³asnych pracowników [Ma³ysa-Kaleta, Micha³owska, 2006, s. 300]. Celem aromamarketingu zewnêtrznego jest wywo³anie okreœlonych po¿¹danych reakcji klientów.
Efekt ten mo¿na uzyskaæ na przyk³ad poprzez: wype³nienie zapachem
powierzchni handlowej, wzmocnienie naturalnie wydzielanego zapachu
sprzedawanych produktów, podkreœlenie zapachem wa¿nej cechy lub
funkcji produktu, budowanie zapachowego logo przedsiêbiorstwa lub
wspieranie optymalnych warunków przebywania klientów w okreœlonych miejscach [Ma³ysa-Kaleta, Micha³owska, 2006, s. 302]. Badania dowodz¹, ¿e mi³y zapach w pomieszczeniach handlowych czy biurowych
powoduje, i¿ klienci postrzegaj¹ personel jako bardziej kompetentny
i odpowiedzialny.
Aromamarketing wewnêtrzny stosowany jest w celu oddzia³ywania
zapachem na pracowników i inne osoby przebywaj¹cych w firmie. Najczêœciej celem takich dzia³añ jest zwiêkszenie kreatywnoœci i koncentracji
pracowników, eliminowanie ich zmêczenia czy znu¿enia. Badania naukowe potwierdzaj¹, ¿e pracownicy pomieszczeñ biurowych czy choæby
uczestnicy wielogodzinnych konferencji maj¹ lepszy nastrój i samopoczucie pod wp³ywem serwowanych im kompozycji zapachowych.

10

Od lat 80. ubieg³ego stulecia w przemyœle perfumeryjnym wykorzystuje siê tzw. zapachy dzieciñstwa, których zadaniem jest budzenie pozytywnych skojarzeñ z przesz³oœci.
Do receptury perfum dodawane s¹ na przyk³ad aromaty waty cukrowej, lukrecji, a nawet
bia³ego kleju biurowego.

Sensoryczne oddzia³ywanie na klienta jako forma wspierania...

125

2.5. Zmys³ smaku
Smak jest odbierany g³ównie przez tzw. kubki smakowe11 na jêzyku,
chocia¿ znajduj¹ siê one równie¿ w gardle i na podniebieniu. Wra¿liwoœæ
smakowa cz³owieka zmienia siê wraz z jego wiekiem: najsilniej wra¿liwe
na smak s¹ noworodki, poniewa¿ posiadaj¹ kubki smakowe dodatkowo
na wewnêtrznej stronie policzków. U doros³ych liczba kubków smakowych wynosi oko³o dziesiêciu tysiêcy, przy czym kobiety maj¹ ich wiêcej
ani¿eli mê¿czyŸni i s¹ zdecydowanie bardziej wra¿liwe na smaki. Z wiekiem liczba kubków smakowych maleje, dlatego te¿ z czasem mog¹ zmieniaæ siê nam preferencje smakowe. Mniej wiêcej oko³o piêædziesi¹tego
roku ¿ycia proces produkcji kubków smakowych spada, co wp³ywa na
s³absze odczuwanie smaku potraw. Osobom starszym zaczynaj¹ odpowiadaæ rzeczy, które wczeœniej wydawa³y im siê na przyk³ad zbyt intensywne.
Smak czêsto nazywany jest bliskim zmys³em, poniewa¿ nie mo¿na
go u¿ywaæ na odleg³oœæ. Jest tak osobisty i jedyny w swoim rodzaju, jak na
przyk³ad linie papilarne. Na odró¿nianie smaków (czy apetyt) silnie
wp³ywa aktualny nastrój. Zachowania osób w ró¿nych stanach emocjonalnych, tak jak w przypadku smaku, s¹ indywidualne. Niektórzy
bowiem w stresie nie jedz¹ nic, inni zaœ go „zajadaj¹”, smakuj¹c chipsy,
czekoladê czy lody [Hulten i inni, 2011, s. 113].
Smak jest jednym z najsilniejszych zmys³ów, a ró¿ne doznania smakowe mog¹ wzmacniaæ to¿samoœæ marki i wyró¿niaæ j¹ spoœród konkurencji. Smak mo¿e równie¿ w znakomity sposób pomagaæ w nawi¹zywaniu dobrych relacji z klientami. Jednak wiedza o tym, jak ³¹czyæ smaki
i kreowaæ konkretne kompozycje smakowe, by za ich pomoc¹ budowaæ
markê i jej wizerunek, ci¹gle jest zjawiskiem stosunkowo rzadkim. Odpowiedni do to¿samoœci firmy dobór smaku, a tak¿e sposób zaoferowania
go odbiorcom jest zadaniem trudnym, zw³aszcza jeœli przedsiêbiorstwo
nie jest zwi¹zane z bran¿¹ spo¿ywcz¹ i nie³atwo jest odnaleŸæ proste skojarzenia pomiêdzy bran¿¹ a smakiem.
Odbiór doznañ smakowych mo¿e siê ró¿niæ u poszczególnych odbiorców, a wp³yw na te ró¿nice ma wiele czynników, dotycz¹cych
11

Kubki smakowe odbieraj¹ informacje o smaku i przekazuj¹ je do komórek nerwowych,
które przekazuj¹ je do mózgu. Kubki smakowe bior¹ udzia³ w rozpoznawaniu czterech
smaków: s³onego, kwaœnego, s³odkiego i gorzkiego, które s¹ odbierane w ró¿nych czêœciach jêzyka. Ostatnio do czterech podstawowych smaków dodano pi¹ty: smak umami
(miêsny), charakterystyczny na przyk³ad dla sosów sojowych, rybnych czy szprotek.
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samego smakuj¹cego, ale tak¿e czynników zwi¹zanych z otoczeniem,
w którym testowanie produktu siê odbywa. Jak ju¿ wspomniano, reakcja
na poszczególne smaki mo¿e zale¿eæ od wieku, niemniej mo¿e ona byæ
zale¿na równie¿ od ró¿nic kulturowych i zwyczajowych. Przyk³adowo,
inne preferencje i oceny smaków bêdzie mia³a osoba pochodz¹ca z W³och,
inne osoba wychowana w Indiach, a jeszcze inne mieszkaniec pó³nocnej
Europy. Czynnikiem zewnêtrznym, mog¹cym mieæ wp³yw na postrzeganie smaku produktu, mo¿e byæ otoczenie, w którym dochodzi do konsumpcji. Przyjazny wystrój wnêtrza, stworzenie ciep³ego, przyjemnego
i atrakcyjnego pomieszczenia mog¹ mieæ istotny wp³yw na jakoœciowy
odbiór smaków. Dla doznañ smakowych istotny jest tak¿e sam sposób
podania, wygl¹d czy kolorystyka potraw.
Dowiedziono, i¿ ludzie reaguj¹ na zmys³ smaku równie¿ przez pryzmat pozosta³ych zmys³ów: wygl¹du, zapachu, dotyku i dŸwiêku spo¿ywanego jedzenia. Doznanie zmys³owe by³oby o wiele s³absze, gdyby zabrak³o któregokolwiek z tych elementów. Smak musi byæ wspierany
przez wszystkie pozosta³e czynniki na niego wp³ywaj¹ce, poniewa¿ bez
nich doœwiadczenie pe³nego doznania zmys³owego jest niemo¿liwe [Hulten i inni, 2011, s. 115]. Synergia miêdzy ludzkimi zmys³ami jest warunkiem koniecznym dla trwa³ego zapamiêtania potrawy przez klienta.
W ten sposób pobudzone zmys³y zadzia³aj¹ na zasadzie kostki domina,
która wywo³uje u odbiorcy ³añcuch równych emocji i doœwiadczeñ [Lindstrom, 2009 a, s. 44]. Przyk³adem po³¹czenia marketingu smaku z marketingiem dotyku i wzroku s¹ produkty kosmetyczne codziennego u¿ytku,
takie jak szminki lub b³yszczyki do ust. Artyku³y te oprócz walorów kosmetycznych czy upiêkszaj¹cych (co historycznie by³o g³ówn¹ ich funkcj¹) cechuj¹ siê równie¿ dodatkowymi walorami wizualnymi, zapachowymi i dotykowymi. Obecnie zdecydowana wiêkszoœæ producentów
tych dóbr przyk³ada du¿¹ wagê do tego, aby szminka czy b³yszczyk mia³y
atrakcyjny wygl¹d (kolor i kszta³t), po¿¹dan¹ dla u¿ytkowniczki konsystencjê oraz wybrany atrakcyjny smak (np. smak owoców, czekolady).
Specjaliœci twierdz¹, i¿ w najbli¿szym czasie spodziewaæ siê mo¿emy
szybkiego rozwoju marketingu smaku (taste marketing) i oddzia³ywania
na klientów walorami smakowymi w ró¿nych bran¿ach, niekoniecznie
zwi¹zanych z bran¿¹ spo¿ywcz¹ czy kulinarn¹.
2.6. Zmys³ dotyku
Dotyk jest zmys³em równie wa¿nym jak pozosta³e dotychczas omówione. Poprzez zmys³ dotyku mo¿liwy jest nasz kontakt fizyczny ze
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œwiatem, mo¿emy poznawaæ obiekty trójwymiarowe. Marketing dotykowy, oparty na interakcji, umo¿liwia transfer informacji lub emocji podczas fizycznego (lub wirtualnego) dotykania produktów [Hulten i inni,
2011, s. 131]. Wykorzystanie zmys³u dotyku mo¿e przynieœæ du¿e korzyœci w procesie komunikowania siê z klientem. Wra¿enia dotykowe mog¹
zbudowaæ i pog³êbiæ wiêzi emocjonalne z mark¹ na poziomie osobistym
odbiorcy komunikatu.
Dotyk jest odbierany przez receptory czuciowe, które znajduj¹ siê
w skórze. Wszystkie wyczuwalne formy dotyku s¹ rejestrowane przez
ludzki umys³. Dziêki skórze i jej receptorom dotyku cz³owiek mo¿e odczuwaæ ró¿nego rodzaju bodŸce, takie jak: temperaturê (zimno i gor¹co),
fakturê powierzchni (szorstkoœæ lub g³adkoœæ), kszta³t, wagê czy choæby
miêkkoœæ przedmiotów [Hulten i inni, 2011, s. 131].
I tak na przyk³ad faktura dotykanych powierzchni mo¿e byæ Ÿród³em
doœwiadczeñ zmys³owych i wp³ywaæ pozytywnie na emocje klienta.
Ró¿ne rodzaje wra¿eñ dotykowych mog¹ dzia³aæ korzystnie na postrzeganie wartoœci dotykanych dóbr konsumpcyjnych. Jednym z czynników
wchodz¹cych w sk³ad faktury jest na przyk³ad materia³, z którego zosta³
wykonany sam produkt. Rodzaj materia³u mo¿e w pewnym stopniu
kszta³towaæ to¿samoœæ firmy, wskazuj¹c na jej charakter. Tworzywa naturalne, takie jak drewno, sprzyjaj¹ poczuciu bliskoœci z przyrod¹ i odczuciu relaksu. Zastosowanie ceg³y daje wra¿enie ciep³a, natomiast metalu i skóry – luksusu i nowoczesnoœci. Opakowanie produktu tak¿e mo¿e
wp³ywaæ na postrzeganie produktu. Plastik mo¿e dawaæ poczucie bezpieczeñstwa, funkcjonalnoœci i wytrzyma³oœci. Szk³o natomiast, w którym
sprzedawane s¹ alkohole, sugeruje jego jakoœæ [Hulten i inni, 2011, s. 134].
Istotnym wra¿eniem zmys³owym jest temperatura produktu lub powierzchni us³ugowych, odbierana przez ludzkie receptory ciep³a i zimna.
Temperatura niedostosowana do oczekiwañ klienta mo¿e w znacznym
stopniu obni¿yæ ocenê jakoœci i odbiór oferty. Zbyt niska temperatura
wody w basenie, niedostatecznie gor¹ca herbata w restauracji lub brak
klimatyzacji w sali kinowej w upalny dzieñ wp³ynie niekorzystnie na
nastrój klientów i ich wra¿enia zmys³owe.
Innym wa¿nym wra¿eniem zmys³owym jest odczuwanie ciê¿aru
przedmiotów, doceniane na przyk³ad w bran¿y elektronicznej. Generalna
zasad mówi na przyk³ad, ¿e klienci wol¹ niewielkie gad¿ety, co wynika
z intuicyjnego przekonania, ¿e im mniejsze i l¿ejsze przedmioty, tym ich
technologia jest bardziej zaawansowana. Niektóre przedsiêbiorstwa sto-
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suj¹ jednak zgo³a odmienn¹ strategiê, która wi¹¿e jakoœæ z ciê¿arem towaru. Pilot firmy Bang & Olufsen móg³by wa¿yæ o po³owê mniej, gdyby
nie zawiera³ w sobie zbêdnego kawa³ka metalu. Trzymaj¹c pilot w d³oni,
klient automatycznie odbiera go jako urz¹dzenie wysokiej klasy, solidnej
budowy i dobrej jakoœci. Wed³ug eksperymentu przeprowadzonego
przez M. Lindstroma ludzie, którzy mieli okazjê trzymaæ w d³oni wy¿ej
wymieniony sprzêt bez dodatkowego ciê¿aru, twierdzili, ¿e jest on zepsuty, niskiej jakoœci i niewart swojej ceny [Lindstrom, 2009 b, s. 141; Hulten i inni, 2011, s. 131].
Pozytywne wra¿enia i dobry odbiór produktu lub marki mo¿liwy
jest równie¿ dziêki zastosowaniu odpowiedniego kszta³tu oraz miêkkoœci
przedmiotów. Kszta³t jako wra¿enie zmys³owe w przypadku samych
produktów, ich opakowañ czy nawet wystroju wnêtrz mo¿e znakomicie
odzwierciedlaæ to¿samoœæ marki oraz odró¿niaæ siê od marek konkurencyjnych [Lindstrom, 2009 b, s. 141; Hulten i inni, 2011, s. 131]. Doskona³ym przyk³adem oddzia³ywania kszta³tem jest niew¹tpliwie znana
szwajcarska marka czekolady Toblerone, wódka Absolut czy te¿ amerykañska marka chipsów Pringles (nale¿¹ca do koncernu Procter & Gamble).
Doznania dotykowe s¹ równie¿ bardzo istotne w trakcie œwiadczenia
us³ug, czego przyk³adem mo¿e byæ chocia¿by design, kszta³t i miêkkoœæ
elementów wyposa¿enia agencji turystycznych (charakterystyczny
kszta³t foteli), ascetyczne w formie wyposa¿enie restauracji typu fast food
(np. McDonald’s) lub odmiennie przytulne, „ciep³e” i domowe wnêtrza
niektórych kawiarni i restauracji, serwuj¹cych potrawy typu slow food.

3. Implementacja koncepcji marketingu multisensorycznego
Znakomitym przyk³adem zastosowania holistycznej koncepcji marketingu sensorycznego jest sektor us³ug turystycznych, a dok³adnie bran¿a hotelarska. Marketing sensoryczny jest tu doskona³ym uzupe³nieniem
tradycyjnych form komunikacji marketingowej oraz integraln¹ czêœci¹
multisensorycznego wizerunku marki danego hotelu. Hotele staraj¹ siê
oddzia³ywaæ na wszystkie zmys³y klientów, dopasowuj¹c konkretne
dzia³ania do profilu grupy docelowej, któr¹ s¹ zainteresowane. Wszystkie
aspekty sensoryczne pobudzaj¹ce zmys³y goœci hotelowych tworz¹ zaplanowan¹ strategiê sensualn¹ marki, która poprzez pozytywne multisensoryczne doœwiadczenie buduje emocjonaln¹ wiêŸ klienta z hotelem, a tak¿e
jego lojalnoœæ wobec marki i przywi¹zanie do niej [Potrykus-Wincza,
2014].
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Multisensoryczne hotelarstwo ma ju¿ swoj¹ historiê w Stanach Zjednoczonych, gdzie hotele w Las Vegas przyci¹gaj¹ klientów, kusz¹c
wszystkie ich zmys³y przeró¿nymi metodami. Dla przyk³adu Hotel The
Mirage (bêd¹cy równie¿ kasynem gry) posiada ogromn¹ ekspozycjê
sztucznego wulkanu, który od 20.00 do pó³nocy co godzinê eksploduje,
a zapach wydobywaj¹cy siê „z wnêtrza” wulkanu zawiera dodatkowo
~a colady, co znakomicie uatrakcyjnia doznania wêchowe klienaromat pin
tów. Erupcji wulkanu towarzysz¹ zaprojektowane specjalnie w tym celu
charakterystyczne dŸwiêki, naœladuj¹ce wybuch wulkaniczny. Oprócz
spektakularnego wulkanu hotel posiada równie¿ wiele innych atrakcji, na
przyk³ad hol wype³niony du¿¹ iloœci¹ roœlin podzwrotnikowych i kaskad
wodnych czy te¿ szesnastometrowe akwarium mieszcz¹ce oko³o tysi¹ca
gatunków fauny morskiej. Na terenie hotelu goœcie ogl¹daæ mog¹ równie¿ siedlisko delfinów, zoo z bia³ym tygrysem, wyspê skarbów prezentuj¹c¹ bitwy morskie (z ton¹cym statkiem) oraz szereg tematycznych restauracji, takich jak: Kokomos w stylu tropikalnej d¿ungli, karaibsk¹
Caribe Cafe czy choæby restauracje oferuj¹ce dzie³a Picassa [Potrykus-Wincza, 2014].
Luxor – kolejny hotel i kasyno w Las Vegas – to zupe³nie inny pomys³
na zastosowanie koncepcji holistycznego oddzia³ywania na zmys³y klientów. W swoim za³o¿eniu hotel ten ma imitowaæ œwiat staro¿ytnego
Egiptu poprzez formê samego budynku w postaci trzydziestopiêtrowej
piramidy, przed któr¹ znajduje siê obelisk i replika Sfinksa. Owa replika
jest jednak wiêksza od samego orygina³u i siêga do poziomu dziesi¹tego
piêtra hotelu. Hotel wybudowano zgodnie ze schematem, w którym wraz
z kolejnymi poziomami pokoje piramidy staj¹ siê coraz mniejsze, tak by
na samym szczycie obiektu znalaz³o siê ju¿ tylko jedno pomieszczenie.
Taka konstrukcja powoduje, ¿e œciany w pokojach s¹ pochy³e, a windy poruszaj¹ siê pod k¹tem czterdziestu stopni w stosunku do linii pionu [Potrykus-Wincza, 2014]. Goœcie mog¹ wybraæ sobie pokój w stylistyce morskiej, gdzie freski, mozaiki i hieroglify na œcianach wyobra¿aj¹ g³êbiny
morskie. Mog¹ równie¿ skorzystaæ z us³ug punktów handlowych, sprzedaj¹cych egipskie pami¹tki, co znakomicie utrwala mi³e wspomnienia
z pobytu w „egipskim” Las Vegas.
Multisensoryczny marketing stosowany jest z powodzeniem równie¿ w innych hotelach w Stanach Zjednoczonych, a tak¿e w innych
krajach. Zupe³nie inny pomys³ na poruszenie zmys³ów klientów ma na
przyk³ad The Library Hotel w Nowym Jorku, którego has³em przewod-
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nim jest: „doœwiadczenie prowokuj¹ce myœlenie”, a grup¹ docelow¹ s¹
mi³oœnicy ksi¹¿ek. Hotel przygotowa³ dla swych goœci tematyczne pokoje, poœwiêcone ró¿nym obszarom nauki, takim jak: historia, nauki matematyczne, nauki spo³eczne, literatura, technologia, filozofia, religia czy
sztuka.
Warto zaznaczyæ równie¿, ¿e koncepcjê tê wykorzystuj¹ nie tylko
wielkie, znane obiekty czy du¿e sieci hotelowe, ale w ostatnich latach
równie¿ liczne mniejsze obiekty hotelowe, które deklaruj¹, i¿ koncepcja
oddzia³ywania na wszystkie zmys³y klientów nie jest im obca [Potrykus-Wincza, 2013]. Wydaje siê, i¿ holistyczne oddzia³ywanie na zmys³y klientów jest przysz³oœciowym i wysoce skutecznym dzia³aniem w procesie
walki o klienta w sektorze us³ug hotelarskich, a dzia³ania z tego zakresu
mog¹ siê przyczyniæ do silnego rozwoju bran¿y.

Zakoñczenie
W procesie rozwoju nowych form komunikacji marketingowej na
szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ niew¹tpliwe zjawiska wspieraj¹ce ten proces, w tym w szczególnoœci dzia³ania z zakresu marketingu sensorycznego. Pojêcie to obejmuje wszelkie formy i sposoby oddzia³ywania na ludzkie zmys³y i dostarczania odbiorcom ró¿nych doœwiadczeñ zmys³owych.
Koncepcja sensorycznego oddzia³ywania na zmys³y klientów opiera siê
na za³o¿eniu, ¿e ich doœwiadczenia nale¿y postrzegaæ holistycznie, a co za
tym idzie nale¿y kreowaæ klientom okreœlone doœwiadczenia zmys³owe
za pomoc¹ wszystkich piêciu ludzkich zmys³ów. W dobie dynamicznego
rozwoju form komunikacji marketingowej, co przek³ada siê na olbrzymie
natê¿enie bodŸców, informacji i komunikatów docieraj¹cych do odbiorcy,
filozofia holistycznego marketingu sensorycznego wydaje siê byæ skuteczn¹ drog¹ w procesie wspierania form komunikacji marketingowej
i skutecznego zabiegania o uwagê i pozytywn¹ interakcjê klienta.
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Streszczenie
Komunikacja marketingowa to ca³okszta³t dzia³añ zwi¹zanych z kreowaniem idei o firmie i jej ofercie oraz przekazywaniem tych idei ró¿nym grupom
spo³ecznym funkcjonuj¹cym w otoczeniu przedsiêbiorstwa. Komunikowanie siê
z otoczeniem jest zjawiskiem wysoce dynamicznym, obserwowaæ wiêc mo¿na
systematyczny rozwój nowych form komunikacji marketingowej, takich jak: komunikacja internetowa, mobilna, marketing wirusowy, szeptany, marketing par-
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tyzancki, advergaming, ambush marketing. Relatywnie nowym narzêdziem wspierania procesu komunikacji marketingowej jest sensoryczne oddzia³ywanie na
zmys³y klienta, definiowane jako marketing sensorycznego.
Istot¹ marketingu sensorycznego jest holistyczne oddzia³ywanie na ludzkie
zmys³y i dostarczanie odbiorcom ró¿nych doœwiadczeñ zmys³owych. Dzia³ania
z zakresu marketingu sensorycznego w przemyœlany i ca³oœciowy sposób powinny anga¿owaæ wszystkie zmys³y potencjalnych nabywców, wywo³ywaæ okreœlone reakcje emocjonalne oraz konkretne zachowania, co finalnie przek³ada siê na
zwiêkszenie poziomu œwiadomoœci marki, przywi¹zanie do marki oraz zwiêkszenie efektywnoœci procesu sprzeda¿y.

S³owa kluczowe
marketing sensualny, marketing sensoryczny

Sensual marketing (Summary)
Marketing communications encompasses all activities related to the creation
of ideas about the company and its offer and conveying these ideas to various social groups operating in the enterprise environment. Communicating with the environment is a highly dynamic phenomenon, so one can observe a systematic development of new forms of marketing communications, such as Internet
communication, mobile, viral marketing, whisper marketing, guerilla marketing,
advergaming, ambush marketing. The sensory impact on the customer’s senses,
defined as sensory marketing, is a relatively new tool of supporting the marketing
communication process.
The essence of sensory marketing is a holistic influence on the human senses
and providing customers a variety of sensory experiences. Activities in the field
of sensory marketing should engage all the senses of potential buyers, induce certain emotional reactions and specific behaviors, in a thoughtful and comprehensive manner, which eventually translates to an increase in the level of brand
awareness, brand loyalty, and increase the efficiency of the sales process.
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