marketing

Skuteczne

uwodzenie klientów
Salony urody czy SPA prześcigaj¹ siê w pomys³ach na oryginaln¹,
maj¹c¹ przyci¹gn¹æ klientów ofertê, wyj¹tkow¹ aran¿acjê wystroju
wnêtrz, która wraz z profesjonaln¹ obs³ug¹ wyró¿ni firmê
i spowoduje, ¿e klienci bêd¹ wracaæ zadowoleni.

W

W bran¿y kosmetycznej szczególn¹ uwagê przyk³ada siê do kreowania zmys³owych doznañ podczas zabiegów, gdy¿
klienci oczekuj¹ czegoś wiêcej ni¿ tylko
dobrze wykonanej us³ugi, pragn¹ siê
zrelaksowaæ, odpocz¹æ, poprawiæ nastrój
i wyjśæ z uśmiechem na twarzy.
Z designem zapachowym coraz czêściej
mo¿emy spotkaæ siê w salonach piêkności, SPA, hotelach, sklepach czy galeriach
handlowych, poniewa¿ firmy dostrzeg³y,
¿e wêch jest najbardziej czu³ym zmys³em
i siêgaj¹ po zyski z tego p³yn¹ce.
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Profesjonalna kompozycja zapachowa,
odpowiednio dobrana do danej bran¿y,
potrafi spe³niæ oczekiwania klientów,
a nawet ich oczarowaæ.
Jest to obecnie modny element wystroju
wnêtrz.
Uwypukla on walory miejsca i wywo³uje
odpowiedni nastrój zgodny ze strategi¹
marketingow¹.
Przyci¹gaj¹cy, atrakcyjny zapach podkreśla presti¿ i wyró¿nia salon oferuj¹cy
podobne us³ugi spośród konkurencji,
staj¹c siê zapachowym logo.

Dla firm szczególnie wa¿ne jest pierwsze
wra¿enie klienta, jakie powstaje w ci¹gu
pierwszych 20 s. Pod wp³ywem profesjonalnych kompozycji zapachowych, klienci lepiej oceniaj¹ firmê, poziom obs³ugi
i jakośæ produktów, co przek³ada siê na
wzrost sprzeda¿y.
W pachn¹cych salonach czêsto mo¿na
us³yszeæ od klientów: jaki piêkny zapach,
a¿ siê nie chce wychodziæ.

Jakie to daje korzyści?
Klienci chêtniej i d³u¿ej przebywaj¹

marketing
w miejscach, które przyci¹gaj¹ ³adnym
zapachem, oraz czêściej tam wracaj¹,
w poszukiwaniu zmys³owych wra¿eñ
i pozytywnych emocji.
Z drugiej strony sami klienci s¹ pozytywnie
nastawieni do aromatyzacji, ze wzglêdu na
przyjemne doznania jakich ona dostarcza.
Wykorzystuj¹ to salony SPA, gdzie mo¿na
indywidualnie zamówiæ zapach koresponduj¹cy z naszym aktualnym nastrojem lub
spowodowaæ jego zmianê na bardziej
nam odpowiadaj¹cy: zrelaksowany, wyciszony lub tryskaj¹cy energi¹ i radosny.
Do emitowania kompozycji zapachowych
u¿ywa siê profesjonalnych urz¹dzeñ,
które aromatyzuj¹ przestrzeñ, pocz¹wszy
od ma³ych pomieszczeñ do kilkuset metrów, a nawet ca³y obiekt, gdy s¹ pod³¹czone do systemu wentylacji.
Istotnym problemem w wielu salonach
jest wyeliminowanie niepo¿¹danych
woni psuj¹cych wizerunek firmy i zniechêcaj¹cych do pozostania wchodz¹cych
klientów. Mog¹ to byæ zapachy syntetyczne, pochodz¹ce z elementów wypo-

sa¿enia wnêtrz, fizjologiczne lub chemiczne z odczynników kosmetycznych.
W tym przypadku stosuje siê kompozycje
zapachowe po³¹czone z eliminatorami nieprzyjemnych woni, dziêki którym nie dochodzi do powstania mieszaniny ró¿nych nut.
W zale¿ności od sk³adu kompozycji zapachowej, uzyskujemy ró¿ne efekty:
• Drzewo sanda³owe, cedr, pi¿mo, patchouli kreuj¹ ciep³¹, egzotyczn¹, wyrafinowan¹ i ekskluzywn¹ atmosferê
• Nuty pomarañczy, mandarynki, grapefruita, lemonki odświe¿aj¹, dodaj¹
energii, radości, tworz¹ prozakupowy
nastrój. Stosowane w modnych miejscach, by podkreśliæ nowoczesny i dynamiczny charakter.
• Jaśmin, lawenda, ró¿a czy wanilia relaksuj¹. Ta ostatnia stosowana jest np. w
kompozycjach dla hoteli, by stworzyæ
domow¹, przytuln¹ atmosferê, ociepliæ
modernistyczne wnêtrza, a tak¿e w
gastronomii by zwiêkszyæ konsumpcjê
czy w damskich sklepach z odzie¿¹.

Aromatyzacjê dobrze jest stosowaæ na
eventach zwi¹zanych z otwarciem nowej
siedziby firmy, gdy¿ zapachowe doznania
bêd¹ wspania³¹ niespodziank¹ dla gości
i sprawi¹, ¿e powstan¹ emocjonalne
wiêzi, pomocne przy budowaniu lojalnosci klientów wobec marki.
Do sezonowych bestsellerów zapachowych nale¿¹ kompozycje świ¹teczne,
stworzone do wykreowania przytulnej,
sielankowej atmosfery Bo¿ego Narodzenia. Zawieraj¹ nuty jab³ka przyprawione
cynamonem, goździkami i ziarnami pieprzu, dodatkiem subtelnego aromatu
skórki pomarañczowej. Te zapachy w biznesie stosuje siê wraz ze zmian¹ dekoracji
na świ¹teczn¹, dla podkreślenia klimatu
i wyj¹tkowego charakteru tego okresu,
w celu zwiêkszenia obrotów i wyd³u¿enia
czasu przebywania klientów.
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