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Sensory Marketing
Στο χώρο του μάρκετινγκ έχει 
εισαχθεί ένα νέο πολύ σημαντικό 
εργαλείο το: Sensory marketing 
(Πολυαισθητικό Marketing). Το 
Πολυαισθητικό Marketing αναλύει 
την επιρροή των 5 αισθήσεων στη 
καταναλωτική συμπεριφορά.

Σήμερα αποτελεί έναν από τους πιο 
σύγχρονους και αποτελεσματικούς 
τρόπους marketing, καθώς οι 
καταναλωτές αποφασίζουν για την 
αγορά ενός προϊόντος ή μιας 
υπηρεσίας με το συναίσθημα και τις 
επιθυμίες τους και όχι με την κοινή 
λογική.



Όταν το άρωμα 
συναντά τη μουσική ...
Καθημερινά ερχόμαστε σε επαφή με 
ήχους που μας δημιουργούν 
αναμνήσεις και συναισθήματα, αλλά 
και με αρώματα …που μας ταξιδεύουν 
και μας κάνουν να νιώθουμε 
χαλάρωση, πολυτέλεια ή ευεξία!

Έμπειροι μουσικοί επιμελητές και 
κορυφαίοι αρωματοποιοί 
συνεργάζονται για να προσφέρουν 
στους καταναλωτές σας την απόλυτη 
εμπειρία! 

O συνδυασμός αρώματος και 
μουσικής, μια καινοτομία της Scent 
plus, θα απογειώσει το περιβάλλον της 
επιχείρησής σας και θα κάνει τους 
επισκέπτες σας να συνδεθούν 
συναισθηματικά με το Brand σας .

Ακολουθείσθε μας σε ένα «μουσικό 
ταξίδι» γεμάτο υπέροχα αρώματα…
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Γιατί Sensory 
Marketing

Μέσα από το πρίσμα της Ψυχολογίας 
και της Νευρολογίας προκύπτει ότι η 
συμπεριφορά του καταναλωτή δεν 
βασίζεται σε λογικές διαδικασίες, 
άλλα σε αυθόρμητες και 
παρορμητικές αντιδράσεις.

Παροτρύνσεις πολλαπλών αισθήσεων 
μέσω των συναισθημάτων που 
προκαλούνται από αυτές μπορούν, σε 
μεγάλο βαθμό, να συμβάλουν ώστε 
τέτοια υποδείγματα συμπεριφοράς να 
γίνουν συνήθειες θετικής επίδρασης.

Ο κ. Νικόλαος Παπαβασιλείου είναι ομότιμος 
καθηγητής Μάρκετινγκ στο Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες οι 
καταναλωτές αποφασίζουν:

15-20%
με μεγάλο ορθολογικό έλεγχο

30%
με μικρό ορθολογικό έλεγχο

50%
50% και άνω εντελώς παρορμητικά, με 
βάση το συναίσθημα  



Εξατομίκευση 
του Brand
Δημιουργούμε άκρως 
αντιπροσωπευτικό περιβάλλον για 
κάθε επιχείρηση δημιουργώντας τόσο 
το άρωμα υπογραφής όσο και custom 
μουσική στον απόλυτο συνδυασμό 
τους . Με αυτό τον τρόπο το brand 
μεταδίδει στο κοινό του τις αξίες του, 
τη φιλοσοφία και την κουλτούρα του 
μέσω του το πιο δυνατού εργαλείου 
επικοινωνίας ,του Sensory Marketing . 
Η μοναδικότητα της επιχείρησής σας 
μπορεί τώρα να είναι προσβάσιμη 
τόσο στο κοινό σας όσο και σε 
δυνητικούς πελάτες που σας 
αναζητούν. Προσφέρετε την απόλυτη 
εμπειρία στο κοινό σας.

Sign
Your Brand



Η δύναμη στις 
αισθήσεις….
Η δύναμη του Sensory Marketing, δίνει 
τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να 
επικοινωνήσουν με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο με το κοινό 
τους, αναπτύσσοντας έναν ισχυρό 
συναισθηματικό δεσμό. Μέσα από τη 
δημιουργία ενός περιβάλλοντος 
άκρως διαδραστικού επιτυγχάνουμε 
την αποτελεσματικότερη προώθηση - 
πώληση προϊόντων και υπηρεσιών. Η 
επιχείρηση δημιουργεί ένα νέο κανάλι 
In Store επικοινωνίας με τον 
καταναλωτή, το οποίο λειτουργεί 
αποδοτικά μέσα από τα συνεχή και 
επαναλαμβανόμενα μηνύματα ήχου, & 
όσφρησης. 

Οι καταναλωτές αναγνωρίζουν τα 
μηνύματα του brand και στρέφονται 
αναπόφευκτα σε αυτό.



TA ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ BRANDS
1. Διαφοροποίηση της μάρκας από τον 
ανταγωνισμό - μοναδικότητα - brand 
identity

2. Ισχυροποίηση της εταιρικής 
κουλτούρας - brand strength

3. Συναισθηματικό δέσιμο με τους 
πελάτες

4. Αποτύπωση του Brand στη μνήμη 
και στην καρδιά των πελατών

5. Ενίσχυση της πιστότητας των 
πελατών - loyalty

6. Αύξηση του χρόνου παραμονής στο 
χώρο κατανάλωσης

7. Αύξηση της καταναλωτικής 
επιθυμίας - πωλήσεων

8. Δημιουργία μοναδικής πολύ 
αισθητικής, καταναλωτικής εμπειρίας



Sensory 
Η απόλυτη καταναλωτική 
εμπειρία έχει περάσει σε άλλη
διάσταση που ονομάζεται 

Marketing


