Sztuka
uwodzenia
i fascynowania
zapachem w biznesie
Zazwyczaj nie
zastanawiamy
się jak ważną rolę
w codziennym
życiu pełni zmysł
węchu. Większą
rolę przypisujemy
bodźcom wizualnym i dźwiękowym, również
w marketingu,
który jest przepełniony tego
typu przekazem
reklamowym.

Tymczasem zapach łatwo i szybko wprowadza w różne nastroje, dostarcza zmysłowych odczuć, powoduje powstawanie emocji, przywołuje skojarzenia. Zapach dociera
wraz z wdychanym powietrzem i może być
nośnikiem konkretnych informacji. Trwale
zapamiętujemy sytuacje kojarzone z konkretnym zapachem dzięki pamięci zapachowej.
Zapach skłania do działania

Wiele decyzji podejmowanych jest na podstawie analizy docierającego zapachu.
Codziennie wielokrotnie automatycznie coś
wąchamy i na tej podstawie powstaje nasza
ocena, czy nam się to podoba czy nie, która
pociąga za sobą konkretne działanie.
W ten sposób oceniamy jakość:
- powietrza – świeże, czyste lub zaduch
w pomieszczeniu,
- miejsca – przyjemne, eleganckie, przyciągające, czyste, brudne, odpychające
- produktów spożywczych – świeżość i czy
mamy chęć na ich zjedzenie
- produktów przemysłowych – odpowiednio pachnące przyciągają, brzydko pachnących raczej nie kupimy.
Zapachy mają duże znaczenie przy kształtowaniu pierwszego wrażenia na temat spotykanych osób. Dlatego już przy porannej toalecie używamy perfum, by podnieść swoją
atrakcyjność.
Rola zapachu w ﬁrmie

W pomieszczeniach biznesowych, urzędach i instytucjach celowo stosuje się aroma
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design, by kształtować wizerunek zapachowy marki. W zależności od strategii marketingowej i specyfki firmy, mogą to być
różnego typu odczucia np. luksusu, prestiżu,
unikalności, chęci na przekąskę lub napój,
atmosfery relaksu, zabawy, egzotyki, radości, kreatywności i wiele innych.
Managerowie zwracają się o profesjonalne dobranie zapachu do swojej oferty, by
zwiększyć sprzedaż (nawet ponad 40%)
i rozpoznawalność marki. Ponadto przyciągnąć większą liczbę klientów, podkreślić
walory produktów czy usług lub nadać im
nowe cechy.
Zapachem można wydłużyć czas pobytu
klientów – w wielu sklepach czas ten jest
zbyt krótki, co przekłada się na niższe obroty. Zapachy służą też do budowania lojalności klientów i relacji z nimi.
Miejsca, które mają odpowiedni, stworzony przez specjalistów zapach, bardziej
się podobają, dodatkowo jakość produktów
i usług przez pryzmat takiego zapachu jest
wyżej postrzegana, co przekłada się na większą ilość zakupów. Klienci zaczynają regularniej odwiedzać te miejsca, gdyż dobrze
się kojarzą, dostarczają dodatkowych zmysłowych wrażeń, które są wartością dodaną.
Jeśli firma czy instytucja poprawia nastrój
przybywających tam osób – to jest to działanie korzystne społecznie. A gdyby załatwianie spraw w urzędach, jazda środkami
komunikacji, czy wizyty w przychodniach,
połączone były z poprawą humoru i nastrajały optymistycznie?
Nawet w miejscu nie postrzeganym jako
eleganckie, rozpylenie ekskluzywnego zapa-

tychmiast wychodzimy. Jeśli w hotelu
lub restauracji unosi się intensywny
zapach frytury, to jest duże prawdopodobieństwo, że poszukamy innego
lokalu.
W salonach samochodowych gdzie
stoi blisko siebie wiele pojazdów, unosi
się mocna woń opon i smarów.
Często w zatłoczonych punktach obsługi klienta, przymierzalniach, bankach, urzędach czuć zaduch, który jest
dyskomfortem dla przychodzących
osób i pracowników, wzmaga jednocześnie stres związany z oczekiwaniem na
obsługę. Zdenerwowany klient, swoje
niezadowolenie przelewa na pracowników, czasem wychodzi zanim załatwi
sprawę.Z kolei zapach znany ze szpitala lub gabinetu stomatologicznego
raczej kojarzy się z chorobą i bólem,
nawet strachem.
W zależności od rodzaju niepożądanych woni, zalecam odpowiednie eliminatory i zastosowanie dedykowanych
profesjonalnych perfum do wnętrz.
Zastosowanie odświeżaczy powietrza
przywołuje skojarzenia z toaletą lub
łazienką i rodzi podejrzenia, że w tym
miejscu brzydko pachnie.
Case study

chu znacznie poprawi jego wizerunek.
Wyobraźmy sobie nasze wejście do
hotelu, gdzie od progu wita nas egzotyczny zapach, zawierający nuty mandarynki, melona, piżma i drzewa sandałowego. Od razu zostajemy się ze stresem
po podróży i czujemy, że w tym miejscu
możemy naprawdę komfortowo odpocząć. Będąc w dobrym nastroju, stajemy
się mili dla innych.
W piekarniach, cukierniach i kawiarniach, gdzie dowozi się towar, nie ma
naturalnego zapachu powstającego podczas pieczenia ciasta w piecu. Rozpylenie kompozycji zapachowej pieczo-

nych ciasteczek lub aromatycznej kawy
przypomina o przerwie na coś słodkiego
oraz tworzy wspaniałą atmosferę wnętrza, zatrzymującą na dłużej. Zdarza się,
że osoby przechodzące obok podążają
do środka za smakowitym zapachem,
a sprzedawcy słyszą od wchodzących
osób: jak tu ładnie pachnie.
Częsty problem – jak pozbyć się
niepożądanych woni

Na podstawie analizy zapachu decydujemy, czy wejdziemy do danego pomieszczenia i tam zostaniemy, czy na-

Ostatnio zwróciła się do mnie właścicielka apteki z problemem przykrego
zapachu na sali sprzedaży. Pochodził
on z mieszania się różnych zapachów
klientów oczekujących w kolejce, który wzmagał się przy deszczowej pogodzie, kiedy parowały mokre ubrania.
Po zastosowaniu zaproponowanego
rozwiązania: zapachu dla firmy medycznej zawierającego neutralizator,
sytuacja diametralnie się zmieniła.
Klienci zaczęli żartować z obsługą
i pytali farmaceutkę, czy to pani tak
ładnie pachnie? Po dwóch tygodniach
właścicielka zauważyła większą ilość
klientów w aptece, choć nie było to
jej celem. Przekonana o skuteczności,
zdecydowała się zastosować aroma
design w pozostałych aptekach swojej
sieci.
Managerom, którzy chcą tanim kosztem sprawdzić magiczną moc zapachów w swojej firmie, proponuję spray
testery profesjonalnych zapachów, zawierające neutralizator.
Jeśli mają Państwo pytania związane
z tym tematem, mogę odpowiedzieć na
nie emailem.
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