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Wstęp

Istotą marketingu jest identyfikacja potrzeb klien-
tów, a w konsekwencji zaproponowanie odpowiednio
zaprojektowanego zestawu wartości. Głównym ich
źródłem jest produkt, jednak samo przygotowanie
oryginalnego dobra materialnego lub usługi nie jest
zabiegiem wystarczającym. Stąd też gracze rynkowi
starają się poszukiwać coraz nowszych metod konku-
rowania, które pozwolą na zainteresowanie ofertą.
Firmy najczęściej starają się spełnić wymagania este-
tyczne oraz użytkowe klientów, mając na uwadze
w głównej mierze racjonalność decyzji nabywczych.
Zachowania konsumentów determinowane są przez

szereg różnych czynników, również tych wychodzą-
cych poza ramy rozumowych przesłanek zakupu,
dlatego też na znaczeniu nabierają strategie oddzia-
ływania na wszystkie zmysły klienta. 

Zestaw odpowiednich instrumentów oddziaływa-
nia na zmysły konsumenta zapewnia marketing
sensoryczny, pozwalający na aktywizację sprzedaży
w warunkach doskonale przemyślanych ekspozycji,
rozmieszczenia towarów, zagospodarowania po-
wierzchni i modelowania optymalnych ścieżek ste-
rujących kierunkiem przemieszczania się nabyw-
ców. Dodatkowo całość zakupów odbywa się w wa-
runkach dostarczających doznań nie tylko estetycz-
nych, ale też zapachowych i słuchowych. 
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Marketing zmysłów 
jako koncepcja multisensorycznego

oddziaływania na konsumentów 

Sensory marketing as a concept of multi-sensory impact on consumers

The period immediately before Christmas is the time of the
intensified efforts of sensory marketing specialists, which
aim to increase the rate of customer optimism, i.e. the
degree of feeling positive emotions at the point of sale, which
significantly affects the percentage of purchasing decisions
made by individual customers on the consumer goods
market. The aim of the article is to present the essence of
sensory marketing in the context of stimulating and
persuasive functions. The theoretical discussion on sensory
marketing will be enriched with the examples of activities
performed during the Christmas season. The article will use
the method of literature analysis in the field of sensory
marketing, with particular emphasis on visual
merchandising, aromatherapy and audio marketing.
Observations recorded as part of the participant observation
and the proposal of further research in the area will also be
presented.

Okres bezpośrednio poprzedzający Święta Bożego Narodze-
nia jest czasem, w którym szczególnie identyfikowane są
wzmożone prace specjalistów ds. marketingu sensorycznego
w celu zwiększenia współczynnika optymizmu klientów, czy-
li stopnia odczuwania pozytywnych emocji w miejscu sprze-
daży, który w sposób istotny wpływa na odsetek decyzji zaku-
powych, podejmowanych przez klientów indywidualnych na
rynku dóbr konsumpcyjnych. Celem artykułu jest przedsta-
wienie istoty marketingu sensorycznego w kontekście reali-
zacji funkcji stymulacyjnej oraz perswazyjnej. Rozważania
teoretyczne na temat marketingu zmysłów zostaną wzboga-
cone o przykłady działań realizowanych w okresie świątecz-
nym. W artykule zostanie wykorzystana metoda analizy pi-
śmiennictwa w zakresie marketingu zmysłów, ze szczegól-
nym uwzględnieniem visual merchandisingu, aromamarketi-
nu oraz audiomarketingu. Przedstawione zostaną również
spostrzeżenia zarejestrowane w ramach obserwacji uczestni-
czącej oraz propozycja dalszych badań w tym zakresie.
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Wykorzystanie bodźców oddziaływania na
wszystkie zmysły konsumentów jest szczególnie za-
uważalne w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Cen-
tra handlowe dokładają wszelkich starań, by zbudo-
wać odpowiednią atmosferę i tym samym skłonić do
wydłużenia czasu spędzonego w hali sprzedażowej,
multiplikując szanse na podjęcie decyzji o zakupie. 

W artykule autorka podejmuje zadanie dokonania
przeglądu opracowań o tematyce marketingu senso-
rycznego, z uwzględnieniem wyników badań wła-
snych prowadzonych w tym obszarze. Analiza źródeł
wtórnych zostanie wzbogacona o spostrzeżenia, któ-
re są wynikiem obserwacji uczestniczącej prowadzo-
nej w jednym ze śląskich centrów handlowych. 

Marketing sensoryczny 
— paradygmat zyskujący na znaczeniu

W centrum aktywności marketingowych podmio-
tów strony podażowej znajduje się klient, a główne
zadanie firm polega na identyfikacji jego potrzeb
i ich zaspokojeniu. Najpełniejsze ujęcie tej tezy sta-
nowi paradygmat marketingu sensorycznego, który
zakłada konieczność zaspokojenia wszystkich zmy-
słów konsumenta, dopiero taka sytuacja pozwala
mu bowiem na osiągnięcie pełnej satysfakcji (Pecy-
na, Stoma i Piekarski, 2014). 

Marketing sensoryczny, nazywany również mar-
ketingiem pięciu zmysłów lub po prostu marketin-
giem zmysłów, zyskuje na popularności. Jest stosun-
kowo nową koncepcją „integrującą obraz, dźwięk,
zapach, smak i dotyk” (Grzybowska-Brzezińska
i Rudzewicz, 2013). Głównym zamierzeniem działań
z tego obszaru jest „wzbogacenie procesu percepcji
w taki sposób, by wywołać pozytywne emocje i na-
kłonić klienta do zakupu (Grzybowska-Brzezińska
i Rudzewicz, 2013). Zadanie to jest, jak się wydaje,
tym trudniejsze, iż precyzyjne zdefiniowanie istoty
emocji jest trudne. Ma to związek z wielością podejść
do emocji oraz zainteresowaniem tą tematyką róż-
nych dyscyplin, np. socjologii, psychologii czy neuro-
biologii (Turner i Stets, 2009). W literaturze można
spotkać podejście sprowadzające emocje do odczuć
stanów ciała (James); nadające im jedynie status ję-
zykowych środków opisu postępowania (Bedford)
czy utożsamiające emocje z wzorcami mimicznej siły
wyrazu (Ekman). Pojęcie emocji ma charakter spor-
ny, który koncentruje się wokół ich istoty, rozkładu
występowania czy formy logicznej (Shweder, 1999). 

Emocje są uważane za procesy psychiczne bar-
dziej subiektywne niż inne, w konsekwencji czego
proces ich badania jest równie skomplikowany 
(LeDoux, 1999). Metodykę prowadzenia badań
w zakresie pomiaru związku marketingu sensorycz-
nego z doświadczeniami klientów zaprezentowali
w 2018 r. J.A. Rodas-Areiza oraz A. Montoya-Restr-

epo. Autorzy dokonali przeglądu wyników badań
w analizowanym obszarze ze wskazaniem ograni-
czeń oraz możliwości dalszego rozwoju analiz.
W efekcie podjętych działań powstała propozycja
przeprowadzenia ankiety oraz obserwacji wspartych
narzędziami dedykowanymi neuromarketingowi. 

W celu prezentacji dalszych rozważań w zakresie
marketingu sensorycznego przyjęto za K.R. Schere-
rem (2009) następującą definicję emocji: „sekwen-
cja wzajemnych powiązań i zsynchronizowanych
zmian wszystkich subsystemów organizmu (prze-
twarzania informacji, pobudzania fizjologicznego,
motywacji, działania, monitorowania) w odpowiedzi
na ocenę zewnętrznego lub wewnętrznego bodźca”.
Emocje „uruchamiają priorytet dla związanego
z nią programu działania”, co koresponduje z dzia-
łaniami realizowanymi w ramach marketingu sen-
sorycznego (Doliński, 2001). 

Koncepcja marketingu sensorycznego zakłada
mobilizację i stymulację jak największej liczby re-
ceptorów zmysłowych w celu wypracowania efektu
synergii i dostarczenia oryginalnych doświadczeń
klienta z marką, ofertą czy firmą. Marketing senso-
ryczny jest ingredientem marketingu doświadczeń
(marketingu doznań), definiowanym jako: „strate-
gia marketingowa, która stara się w celowy sposób
zrealizować i ożywić obietnicę poczynioną przez
markę poprzez inscenizowanie doświadczeń dla
konsumentów, które stają się ich udziałem przez
dokonanie zakupu, w trakcie procesu zakupowego
oraz we wszystkich punktach styku z przedsiębior-
stwem, do jakich może dojść w późniejszym czasie”
(Dziewanowska, 2013). 

Marketing sensoryczny, stanowiąc odpowiedź na
emocjonalne potrzeby konsumentów, pozwala nie
tylko na kształtowanie pozytywnych doświadczeń
zmysłowych w trakcie interakcji strony podażowej
oraz popytowej, ale również na wyrażenie cech wła-
snej tożsamości, tym samym wzmocnienie świado-
mości marki i podnoszenie poziomu zadowolenia
klienta, prowadzącego w długim okresie do wypra-
cowania jego lojalności (Ciechomski, 2016). 

Marketing sensoryczny skupiony jest na proble-
matyce emocjonalnych potrzeb klientów, które de-
terminują nierzadko nieracjonalne decyzje zakupo-
we. Okazuje się, że identyfikacja zdroworozsądko-
wych determinant zakupu nie jest już zabiegiem wy-
starczającym na etapie projektowania oferty, nabyw-
ca koncentruje się bowiem nie tylko na cechach funk-
cjonalnych produktu, ale także poszukuje wartości
dodanej w postaci głębszych doznań, których źródło
to bodźce sensoryczne. Strategie marketingowe bu-
dowane na podstawie tej koncepcji stanowią zestaw
działań mających na celu wywołanie określonych
skojarzeń czy reakcji. Najtrudniejsze jest jednak do-
stosowanie bodźców do zróżnicowanych wrażliwości
klientów w sposób korespondujący z ich wymagania-
mi (Pecyna, Stoma i Piekarski, 2015; Dziewanowska
i Kacprzak, 2013; Wiśniewska, 2005). 
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Zaspokojenie potrzeb klientów poprzez wzboga-
cenie procesu percepcji nabywcy następujące w sku-
tek holistycznego oddziaływania na jego zmysły, co
stanowi priorytetowy cel marketingu sensoryczne-
go (Mróz-Gorgoń, 2013). W procesie spełniania wy-
magań klientów marketing zmysłów powinien do-
prowadzić kolejno do: 

stymulacji (ETAP I), 
wzmocnienia (ETAP II), 
stworzenia więzi (ETAP III). 
Na pierwszym etapie zadania koncentrują się na

pobudzeniu ciekawości i aktywizacji zmysłów w ta-
ki sposób, by zdominowały myślenie racjonalne.
W dalszej kolejności priorytetowe staje się skupie-
nie uwagi klienta na unikatowych cechach marki
i próbie spojrzenia na nią w nowy, oryginalny spo-
sób. Ostatni etap to budowa więzi i zaufania
wzmocnionego zaangażowaniem emocjonalnym ze
strony klienta (Pecyna, Stoma i Piekarski, 2015).
Więzi powstałe pomiędzy oferentami i nabywcami
mogą stymulować powstanie różnego rodzaju efek-
tów dla konsumenta. Najogólniej rzecz ujmując,
można je podzielić na ilościowe (ekonomiczne) i ja-
kościowe (emocjonalne). Te drugie stanowią „różni-

cę pomiędzy pozytywnymi doświadczeniami konsu-
menta z daną firmą a negatywnymi doświadczenia-
mi” (de Pourbaix, 2013). Przykłady tych efektów to
np. wzrost zaufania do oferenta, zmniejszenie wraż-
liwości nabywcy na cenę, rekomendacje firmy przez
nabywcę, ocieplenie wizerunku oferenta. 

Multisensoryczność czy podejście holistyczne do
wykorzystania zmysłów klienta to główne atrybuty
działań z zakresu marketingu zmysłów. Współcze-
sny klient otoczony jest produktami, których walory
techniczne są bardzo podobne, a tradycyjne sposoby
wyróżniania się marek na rynku przynoszą mizerne
efekty. Dla wielu nabywców przyjemność, estetyka
miejsca zakupu, czyli percepcja wrażeń zmysłowych
(rysunek 1) ma znacznie większe niż cena produktu.
Różnicowanie oferty musi odbywać się zatem
z uwzględnieniem sfery emocjonalnej klientów (Va-
lenti i Riviere, 2008). Wzrasta więc aktywność firm
w procesie selekcji miejsc sprzedaży, budowania at-
mosfery, dbałości o estetykę wizualną (gra kolorów)
oraz estetykę dźwiękową (odpowiedni dobór oprawy
muzycznej). Nie bez znaczenia jest również inten-
sywność zapachów w miejscach sprzedaży i ich ro-
dzaj. Dodatkowo, doświadczenia zmysłowe klienta
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Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie (Zimbardo, Johnson i McCann, 2010) oraz (Falkowski i Tyszka, 2001). 
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mogą zostać wzmocnione czynnikami smakowymi,
np. lampka szampana oraz słodycze wręczane pod-
czas otwarcia nowego punktu sprzedaży (np. oddział
firmy Taranko otwarty w 2018 r. w Katowicach). 

Marketing sensoryczny, dając możliwości gene-
rowania rozmaitych bodźców oddziałujących na
klienta, stanowi specyficzną formę komunikacji
i sposób dostarczenia doświadczeń. Marketing zmy-
słów nie jest innowacją absolutną, jest koncepcją
powstałą na bazie zgromadzonej wiedzy na temat
zachowań konsumentów. Warty podkreślenia jest
również fakt, iż marketing korzysta z dorobku róż-
nych dziedzin nauki, m.in. psychologii, a w analizo-
wanym tutaj przypadku z psychologii sensorycznej. 

Stanowisko entuzjastyczne względem wykorzy-
stania zmysłów w marketingu prezentuje zespół na-
ukowców (R. Randhir, K. Latasha, P. Tooraiven, 
B. Monishan), który postuluje stworzenie nowej ja-
kości poprzez cofniecie się do podstaw i identyfika-
cję czynników mogących zmotywować klientów do
zakupu. Autorzy ci wskazali na fakt, iż całościowe
rozumienie świata przez człowieka następuje za
sprawą zmysłów. Te ostatnie z kolei stanowią łącz-
nik z pamięcią, która aktywuje emocje (Randhir,
Latasha, Tooraiven i Monishan, 2016). 

Kolejną przesłanką przemawiającą za wykorzysta-
niem marketingu sensorycznego są wyniki badań 
I. Hassan oraz J. Iqbal, którzy dowiedli w swoich ba-
daniach, że różnicowanie marek oraz budowanie lo-
jalności ma silny związek z wdrożonym instrumenta-
rium oddziaływania na zmysły (Hassan i Iqbal, 2016). 

Visual merchandising jako koncepcja
wykorzystująca bodźce wzrokowe

Asortyment hipermarketu to średnio około 142 ty-
siące produktów. Przeciętny klient będący w cen-
trum handlowym każdej minuty mija około 300 pro-
duktów (Armstrong i Kotler, 2016). Powstaje pyta-
nie, ilu produktom z tych trzech setek udało się przy-
ciągnąć uwagę klienta? Ile razy działania zakupowe
powodowane są impulsem wzrokowym? Okazuje się,
że spory odsetek dokonanych zakupów, bo 70%, jest
wynikiem decyzji podjętych w miejscu sprzedaży
(Armstrong i Kotler, 2016). Fakt ten został wykorzy-
stany przez specjalistów do spraw marketingu. 

Teoria analizy sensorycznej dowodzi, iż ocena
wzrokowa jest tą pierwszą dokonywaną przez klien-
ta i uważana jest za najważniejszą. Kolor, kształt,
wygląd, natężenie światła, styl projektu, gabaryty
czy jakość produktu rejestrowane są przez oko. 
M. Zalewska wskazuje, iż wzrok jest najpotężniej-
szym ze zmysłów, bo aż 7 na 10 pozyskanych z oto-
czenia informacji odbieranych jest dzięki temu zmy-
słowi (Zalewska, 2014). Ostateczny, trójwymiarowy
obraz powstaje z połączenia dwuwymiarowych
wzorców z każdego oka. Następnie kora mózgowa

łączy wrażenia wzrokowe ze wspomnieniami, moty-
wami oraz emocjami (Zimbardo, Johnson
i McCann, 2010). 

Planowane skupienie uwagi klienta na aspektach
wizualnych aranżacji powierzchni sklepowych odbywa
się w ramach visual merchandisingu. M. Gębarowski
definiuje go jako technikę sprzedaży, która „oznacza
fizyczną prezentację oferowanych produktów w spo-
sób atrakcyjny i skutecznie zachęcający klientów do
ich nabycia”. Główny zamysł marketerów skupia się
wokół przygotowania zestawu bodźców wzrokowych,
które będą stymulowały klienta w trakcie wycieczki po
hali sprzedażowej (Gębarowski, 2007). 

Dopracowana wizualizacja punktu sprzedaży wy-
maga podjęcia decyzji w kwestii aranżacji wnętrza,
oświetlenia i koloru (Gigoła, 2013). Materiał wyko-
rzystany do aranżacji może stanowić podstawę po-
zycjonowania placówki, np. obiekt z metalową kon-
strukcją kojarzyć się będzie z nowoczesnością, ele-
menty drewniane ocieplą wizerunek placówki, z ko-
lei kamień przyniesie skutek odwrotny. Dobór
oświetlenia jest determinowany nie tylko rodzajem
produktów, ale również ich klasą (Gębarowski,
2007). Oświetlenie może podnieść postrzeganą
przez klienta atrakcyjność produktu lub po prostu
zwrócić uwagę na określoną ofertę wykorzystując
odpowiednie jego natężenie. Atmosferę w placówce
uzupełnia dobór odpowiednich barw. Przestrzeń
może być ozdobiona kolorami firmowymi, które ma-
ją budować spójny system identyfikacji wizualnej
lub, w przypadku gdy sprzedaż dotyczy wielu ma-
rek, może zostać dopasowana do rodzaju komunika-
tu, który ma ze sobą nieść kolor. 

E. Sullivan w swojej publikacji Color Me Profita-
ble prezentuje koło barw dla marek i opakowań (Ko-
tler i Keller, 2015), wskazując na fakt, iż kolorysty-
ka niesie ze sobą zakodowaną informację, stymulu-
je mózg klienta i ułatwia wywołanie emocji. Niewer-
balna komunikacja poprzez kolorystykę jest zada-
niem trudnym, gdyż wymaga uwzględnienia uwa-
runkowań psychologicznych oraz indywidualnych
preferencji klienta (Mohebbi, 2014). Barwa przeka-
zuje znaczenie, które dodatkowo może być postrze-
gane odmiennie w różnych kulturach, religiach oraz
przez przedstawicieli różnych płci (Singh, 2006).
Wiedza z zakresu psychologii koloru w kontekście
realizacji koncepcji marketingu sensorycznego wy-
daje się niezbędna. Klient zwracający uwagę na ko-
lory, faktury, materiały, które tworzą ciekawą kom-
pozycję, może wypracować określone doświadczenie
zmysłowe i przyspieszyć podjęcie decyzji o zakupie. 

Aromamarketing jako koncepcja 
wykorzystująca bodźce zapachowe

Człowiek poznaje świat poprzez system bodźców,
które są do niego wysyłane z otoczenia. Bodźce te
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odbierane są za pomocą różnych zmysłów, w tym
powonienia. Zapachy wchodzące w reakcje z białka-
mi receptorowymi, a następnie informacje o bodźcu
przekazywane są do opuszek węchowych, w których
generowane są wrażenia węchowe (Zimbardo,
Johnson i McCann, 2010). Komunikaty zapachowe
docierają do mózgu znacznie szybciej niż sygnały
przekierowywane z innych zmysłów, a dodatkowo
reakcja na nie nie wymaga zaangażowania świado-
mości w proces (Grzybowska-Brzezińska i Rudze-
wicz, 2013). 

Wonie są u ludzi powiązane z pamięcią i są w sta-
nie wywołać emocjonalne wspomnienia. Rejestracja
zapachu jest zintegrowana z konkretnym wydarze-
niem (doświadczeniem) i dokonywana jest niemal
fotograficznie. W zasobach pamięci przechowywane
są skojarzone ze sobą pary: zapach–zdarzenie, co
powoduje, że impuls zapachowy może natychmiast
przywołać emocjonalnie nacechowane wspomnienie
z nim związane. Zjawisko to nazywane jest fenome-
nem Prousta (Skowronek, 2011). Zależność tę zdaje
się potwierdzać odkrycie R. Axela i L. Buck, za któ-
re w roku 2004 w dziedzinie fizjologii i medycyny
otrzymali Nagrodę Nobla. Naukowcy ci udowodnili,
że człowiek ma możliwość rozpoznawania, a co naj-
ważniejsze zapamiętania, blisko 10 000 zapachów,
a dodatkowo zapachy te mogą stanowić o pracy mó-
zgu, wpływać na zachowania i emocje (Jarosz,
2015). Pamięć węchowa została przedstawiona jako
fenomen, który jest niezmienny przez całe życie, co
pozwala konsumentom przywołać w pamięci zapa-
chy nawet z dzieciństwa. Te ostatnie z kolei powią-
zać z określonymi — najlepiej pozytywnymi — od-
czuciami doświadczenia. W kontekście tego odkry-
cia obiektywną koniecznością staje się wykorzysta-
nie zmysłu powonienia jako nośnika komunikatów
marketingowych. 

Aromamarketing (marketing zapachowy, scent
marketing) jest koncepcją „opierającą się na do-
znaniach węchowych oraz wykorzystaniu zmysłu
powonienia i roli, jaką w procesie podejmowania
decyzji przez konsumentów odgrywają kompozy-
cje zapachowe” (Michalska-Dudek, 2009). Wdra-
żanie koncepcji aromamarketingu opiera się na
zastosowaniu rozmaitych aromatów w pomiesz-
czeniach sprzedażowych czy powierzchniach han-
dlowych, które mają stanowić istotny aktywator
przyjemnych emocji, np. zwiększających elastycz-
ność cenową konsumenta (Andruszkiewicz,
2011). 

Zmysł węchu, jeszcze do niedawna niedoceniany,
zaczął odgrywać istotną rolę w strategiach marke-
tingowych. Wykraczający poza racjonalność marke-
ting zapachowy, skupiający się na emocjach, do-
świadczeniach, pamięci i wyobraźni, może zostać
wykorzystany przez specjalistów do spraw marke-
tingu jako instrument oddziaływania na zachowa-
nia nabywcze konsumentów (Deluga, 2012). Aro-
mamarketing ma nie tylko odwoływać się do wcze-

śniejszych doświadczeń, ale również wykorzystywać
„zdolność (konsumenta) do wykroczenia myślami
poza ramy rzeczywistości”, czyli wyobraźnię. Kon-
sument może zwizualizować sytuację, w której
określony produkt może stanowić istotny instru-
ment zaspokajania jego potrzeb, będąc atrybutem
przynależności do określonej klasy społecznej (Phi-
lips, 2017). 

Zmysł węchu jest sto razy silniej powiązany z pa-
mięcią niż wzrok, słuch czy dotyk. Podczas gdy
wszystkie ze zmysłów są zdolne do przywołania
wspomnień, powonienie generuje takowe, jednak
o charakterze bardziej emocjonalnym (Bradford
i Desrochers, 2009). Zatem aromatyzacja po-
wierzchni handlowych ma na celu wykreowanie po-
budzającej emocjonalnie atmosfery w miejscu zaku-
pu, która stanowi wartość dodaną i (Michalska-
-Dudek, 2009; Tarczydło, 2012; IMS Sensory Media
oraz Millward Brown, 2016): 

wpływa na nastrój klientów sprzyjający aktyw-
nościom zakupowym, 
wydłuża czas przebywania klienta w placówce
handlowej i zachęca do powrotu, 
buduje odpowiedni nastrój w zależności od za-
mierzeń marketerów, 
pozwala na podkreślenie cech tożsamości jed-
nostki i zbudowanie image’u, 
umożliwia wykreowanie logo zapachowego mar-
ki, 
wpływa na zwiększenie współczynnika optymi-
zmu. 
Komunikat zapachowy może zostać dystrybu-

owany za pośrednictwem urządzeń kompatybilnych
z instalacjami klimatyzacyjnymi czy nawiewowymi
lub za pośrednictwem dedykowanych urządzeń,
które samoczynnie uwalniają zapach. Aromatyzacja
może również odbywać się za pomocą urządzeń,
które są zaopatrzone w specjalne substancje uwal-
niane pod wpływem ciepła. Rezerwuar dostępnych
zapachów jest szeroki, a wybór odpowiedniego aro-
matu powinien być determinowany celem prowa-
dzonej komunikacji (tablica 1). 

Bodziec zapachowy może sprzyjać relaksacji, mo-
że pobudzać do działania, aktywować inne zmysły
(np. pobudzać apetyt: zmysły smakowe aktywowa-
ne zapachem kawy czy cynamonu), wpływać na sa-
mopoczucie itp. Jeśli jednak zapach ma stanowić
wizytówkę firmy i jej portfolio, to konieczne jest za-
projektowanie nuty zapachowej dedykowanej mar-
ce. W tym ostatnim przypadku wymaga to sporych
inwestycji. Na rynku działają firmy, które współ-
pracują ze światowymi kreatorami mody w branży
perfumeryjnej, np. Dior. Kooperacja w ramach two-
rzenia oryginalnej i niepowtarzalnej kompozycji
mającej kojarzyć się z marką to scent branding,
w ramach którego powstanie logo zapachowe (Tar-
czydło, 2012). 

Podobnie jak kolor jest elementem wizualizacji,
tak scent branding jest zapachowym identyfikato-
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rem marki (Tarczydło, 2012). Wieloetapowy proces
identyfikacji cech tożsamości, wymagań rynku do-
celowego oraz analiza sektora konkurencyjnego jest
czasochłonny, pracochłonny i kapitałochłonny, na-
tomiast może przynieść wymierne korzyści. 

Z badań wielu autorów wynika, iż przyjemny za-
pach w miejscu sprzedaży może przynieść pozytyw-
ne efekty, nawet jeśli konsumenci nie są w pełni ich
świadomi. W 1996 r. E.R. Spangenberg, A.E. Crow-
ley i P.W. Henderson przeprowadzili eksperyment,
w ramach którego rozpylano zapachy w sklepach
i dokonywano obserwacji zachowań klientów. Oka-
zało się, że przebywali oni dłużej w placówce han-
dlowej, a do tego formułowane oceny były pozytyw-
ne (Spangenberg, Crowley i Henderson, 1996).
Z kolei wyniki badań A. Stohr udowadniają dodat-
kowo, iż zapach może wpłynąć na wzrost gotowości
do komunikacji z personelem i wzrost chęci do za-
kupu (Michalska-Dudek, 2009; Andruszkiewicz,
2011). 

Kolejne z badań (2016), którego wyniki warto
przywołać, to eksploracje IMS lidera wyspecjalizowa-
nych usług z zakresu marketingu sensorycznego pro-
wadzone wraz z instytutem badawczym Millward
Brown. Badania dotyczyły marketingu sensoryczne-
go, w tym zwłaszcza aromamarketingu oraz audio-
marketingu, a wykazano w nich, iż istnieje istotny
wpływ podejmowanych działań ze strony oferenta na
oceniany przez klienta poziom zadowolenia przypisy-
wany korzystaniu z oferty. Owe odczuwane przez
klienta pozytywne uczucia określono mianem współ-

czynnika optymizmu. Ponadto respondenci przyzna-
li, iż wydali więcej, oceniając wysokie prawdopodo-
bieństwo odniesienia korzyści i zwiększenia szans
ponownego skorzystania z oferty. 

Z kolei K. Iwińska-Knop i J. Sawicka przeprowa-
dziły badania, w których podjęto próbę określenia
stopnia świadomości klientów co do wykorzystania
przez sieci handlowe instrumentarium marketingu
sensorycznego i jego wpływu na podejmowane decy-
zje. W rankingu bodźców determinujących decyzje
zakupów tworzonym przez respondentów przyjem-
ny zapach znalazł się na trzeciej pozycji, tuż za moż-
liwością dotknięcia towaru i odpowiednim wystro-
jem (Iwińska-Knop i Sawicka, 2016). 

Audiomarketing jako koncepcja 
wykorzystująca bodźce dźwiękowe

Podobnie jak aromamarketing, tak też audio-
marketing stanowi koncepcję, która zyskuje na zna-
czeniu w procesie budowania atmosfery w miejscu
sprzedaży i kształtowania sprzyjającego zakupom
nastroju u klientów, jednak poprzez komunikację
dźwiękową. 

Dźwięk towarzyszy reklamom telewizyjnym, ra-
diowym czy internetowym. Firmy wykorzystują
znane melodie, tzw. dżingle — krótkie melodyjki re-
klamowe grane z krótkim tekstem (Rudna, 2017)
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Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie (Michalska-Dudek, 2009). 

Rodzaj kompozycji Nuta zapachowa Opis

Pobudzająca limonka, cytryna, drzewo różane, mięta motywatory, pobudzające do działania

Uspokajająca sandał zachodnioindyjski, mandarynka harmonizujące, zmysłowe

Stymulująca kompozycje drzewne i żywiczne ułatwiające budowanie i utrzymanie energii

Apetyczna cynamon, wanilia, melon, świeże pieczywo orzeźwiające, pobudzające, ułatwiające koncentrację

Perfumeryjna zapachy kojarzone z markowymi perfumami akcentujące elegancję, bogactwo, prestiż i inne pożądane 
cechy

Naturalna zapachy drzew, kwiatów, roślin korzennych kojące, korelujące z atmosferą domową, łagodzące 
zły nastrój, podnoszące poziom relaksu

Wyjątkowa cynamon, piernik nuty zapachowe kojarzone z określonymi porami roku,
świętami itp. (np. zapach cynamonu kojarzony 
z Bożym Narodzeniem) 

Indywidualna dedykowane wyłącznie danej marce nuty zapachowe tworzące zapachową tożsamość marki,
(logo zapachowe) projektowane na zamówienie

Neutralizator — pozwalające na ograniczenie lub łagodzenie zapachów 
niepożądanych, tj. dym palonego tytoniu, opary kuchenne itp.



lub projektują dźwiękowe logo mające odzwiercie-
dlać cechy tożsamości firmy. Okazuje się jednak, że
komunikat dźwiękowy można transmitować rów-
nież w miejscu sprzedaży, a odpowiednio dostoso-
wana melodia, tempo i natężenie dźwięków mogą
wywołać pożądane reakcje klienta. Wolna muzyka
może wpłynąć na czas spędzony w punkcie handlo-
wym (może go wydłużyć — sklep odzieżowy lub
skrócić — restauracja typu fast food, by zwolnić
miejsca dla kolejnych klientów). Poza tym, podob-
nie jak zapach, może wprawić klientów w dobry na-
strój i sprzyjać podejmowaniu decyzji o zakupie. 
B. Borusiak podaje dane, z których wynika, iż aż
75% klientów preferuje sklepy, w których emituje
się muzykę, a ponad 60% nabywców kupuje tam
więcej produktów (Borusiak, 2009). 

K. Hilton przekonuje o sile przekazu będącej wy-
nikiem nieświadomych bodźców przywołując m.in.
przykład reklamy Dunkin’ Donuts emitowanej
w autobusach, której współtowarzyszył zapach ka-
wy rozpylany z atomizera. Kampania przyniosła
wzrost sprzedaży kawy o 29% w punktach zlokali-
zowanych przy przystankach. Zdaniem K. Hilton
firmy zorientowane rynkowo powinny wykorzysty-
wać holistyczne podejście w procesie projektowania
oferty, wykorzystując zmysły do zbudowania i pod-
kreślenia tożsamości marki (Hilton, 2015). 

Muzyka ma być aktywatorem stanów emocjonal-
nych, które będą powodowały skojarzenia rejestro-
wane w pamięci związane z miejscem i produktem.
Wybór utworu jest determinowany rodzajem sklepu
i powinien odpowiadać jego stylowi oraz wymaga-
niom muzycznym rynku docelowego. Zwiększenie
koszyka zakupów i tworzenie wizerunku sklepu
może nastąpić w zetknięciu z różnymi gatunkami
muzyki. Respondenci (18–50 lat) w badaniu prowa-
dzonym przez K. Iwińską-Knop oraz J. Sawicką naj-
częściej byli motywowani do zakupu przez muzykę
popową, dance i house (Iwińska-Knop i Sawicka,
2016). 

Muzyka uważana jest za jeden z najtańszych ele-
mentów, dzięki któremu możliwa jest aranżacja at-
mosfery w miejscu sprzedaży. Mimo jednak niedu-
żych kosztów, może pomóc m.in. w zarządzaniu
tempem przemieszczania się klientów, a przez to
również zachowaniami nabywczymi. 

Marketing zmysłów w praktyce 
wielkopowierzchniowych 
obiektów handlowych

W celu identyfikacji przejawów wdrożenia kon-
cepcji marketingu sensorycznego w wielkopo-
wierzchniowych jednostkach handlowych w okresie
Świąt Bożego Narodzenia oraz zdiagnozowania

wpływu, jaki wywierają komponenty marketingu
zmysłów na zachowania konsumentów, zaplanowa-
no przeprowadzanie obserwacji. Jest to metoda
„gromadzenia danych pierwotnych polegająca na
postrzeganiu celowym, zamierzonym i prowadzo-
nym według ustalonego z góry planu” (Marak,
2016). Spośród rozmaitych sposobów dokonywania
spostrzeżeń wybrano obserwację uczestniczącą,
która polega na wcieleniu się badacza w postać ze
środowiska podlegającego analizie. Ta technika ma
cechy pozwalające na jej sklasyfikowanie również
jako obserwacji bezpośredniej, gdzie obserwator wy-
korzystuje bezpośrednio swój zmysł wzroku, oraz
obserwacji ukrytej, pozwalającej na swobodne doko-
nywanie spostrzeżeń, jednak bez wiedzy obserwo-
wanych. 

Za wyborem metody i technik badania przema-
wiały przede wszystkim możliwość identyfikacji au-
tentycznych zachowań konsumentów w centrum
handlowym, którzy nie mając świadomości faktu, iż
są uczestnikami badania, zachowują się w sposób
naturalny, niczym nieskrępowany. Obserwator
miał możliwość aktywnego udziału w procesach na-
stępujących w środowisku badanym i zebrania wia-
rygodnego zestawu danych. Główne zadanie obser-
watora skupiało się na dostrzeżeniu zależności wy-
nikających z zastosowania określonych bodźców
sensorycznych mających na celu oddziaływanie na
konsumentów, przez to również wzrost współczyn-
nika optymizmu, który jest czynnikiem determinu-
jącym dłuży czas przebywania klientów w hali
sprzedażowej i zwiększenia prawdopodobieństwa
dokonania zakupu. 

Obiekt badania stanowiły komponenty marke-
tingu sensorycznego oraz zachowania konsumen-
tów w centrum handlowym powodowane zidentyfi-
kowanymi bodźcami sensorycznymi. Z kolei pod-
miotem badania byli nielosowo wybrani klienci cen-
trum handlowego, którzy w okresie prowadzenia
badania znaleźli się na terenie hali sprzedażowej.
Spośród wszystkich dostępnych nielosowych metod
doboru próby wybrano próbę wygodną, za czym
przemawiała łatwość dotarcia do obserwowanych,
którzy znaleźli się w miejscu badania. 

Narzędziem badawczym był odpowiednio przy-
gotowany do celów referowanego badania dziennik
obserwacji, w którym na podstawie założeń teore-
tycznych zostały wyartykułowane instrumenty
marketingu sensorycznego. Badacz zaznaczał zi-
dentyfikowane elementy w arkuszu, mając również
do dyspozycji możliwość odnotowania stopnia in-
tensywności prowadzonych działań marketingo-
wych i ich rodzaj (np. typ muzyki, rodzaj zapachu,
kolorystykę). Dodatkowo, wykorzystując fakt, iż
obserwator wcielał się w postać ze środowiska ba-
danego, pozyskiwano dodatkowe informacje od
klientów na temat motywów ich rynkowego postę-
powania. 
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Badania rozpoczęto 15 listopada 2018 r., a zakoń-
czono 30 grudnia 2018 r. Dobór zakresu czasowego
stanowił istotny element projektu badania. Założo-
no bowiem, iż w miesiącach listopadzie oraz grud-
niu efekty obserwacji będą się znacząco różniły.
Centra handlowe intensyfikują działania promocyj-
ne w okresie poprzedzającym Boże Narodze, a co za
tym idzie pojawi się naturalna przesłanka do doko-
nania analizy porównawczej dwóch okresów. 

Z racji istnienia wielu ograniczeń wynikających
z zastosowanej metody — szczególnie dotyczy to
możliwości poznawczych — wyniki eksploracji na-
ukowej nie stanowią podstawy do uogólnień, a jedy-
nie pełnią funkcję wprowadzającą do bardziej szcze-
gółowych badań, których odpowiednie zaprojekto-
wanie zależy od prowadzonych obserwacji, w tym
zidentyfikowanych problemów pozyskiwania da-
nych w obszarze zachowań nabywczych powodowa-
nych określonymi bodźcami. 

Rozpoczęta 15 listopada 2018 r. obserwacja po-
zwoliła na pozyskanie wstępnych informacji doty-
czących wykorzystania przez centrum handlowe in-
strumentarium marketingu zmysłów. Intensyw-
ność występowania bodźców sensorycznych w pasa-
żach centrum handlowego oceniono na 2 (skala 1–5,
gdzie 5 — bardzo duża intensywność). Przeważały
nieliczne bodźce dźwiękowe emitowane na terenie
całego centrum. Była to głównie muzyka transmito-
wana przez stacje radiowe. Inaczej można było oce-
nić poszczególne sklepy, które zachęcały do odwie-
dzin przemyślanymi wystawami, w nielicznych pla-
cówkach rozpoznano istnienie zapachowego logo.
Pojawiający się w hali sprzedażowej klienci, średnio
rzecz ujmując, przebywali w niej od 45 minut do
1 godziny. Zapytani o szczególne motywy zakupów
deklarowali pojawiające się potrzeby i nudę. Z kolei
wśród czynników zachęcających do zakupu wymie-
niali wygląd wystawy sklepowej, plakaty z napisem
„promocja” i miłą obsługę. 

Pod koniec ostatniego tygodnia listopada zaob-
serwowano zmiany w pasażu. Przy wejściu do cen-
trum zaczęto rozpylać olejki eteryczne o nucie cyna-
monowej. Intensywność bodźca była bardzo duża
(stopień: 5). Zaczęto budować również świąteczne
iluminacje, podwieszano ozdoby, zmianom w pasa-
żu towarzyszyły również zmiany wizualizacji wi-
tryn sklepowych, które korespondowały ze święta-
mi. W centrum zaczęło przybywać klientów, którzy
dodatkowo wydłużali czas spędzony w sklepie. Co-
raz częściej wśród powodów dokonywania zakupów
dominowały zbliżające się Mikołajki. 

Obserwacje grudniowe zdecydowanie różniły się
od tych poczynionych w miesiącu poprzednim.
W pasażach pojawiło się coraz więcej dekoracji świą-
tecznych, w dalszym ciągu odczuwalny był zapach
cynamonu o niesłabnącej intensywności, któremu
towarzyszyły zapachy przysmaków z jarmarku bo-
żonarodzeniowego. Bodźce dźwiękowe były identy-
fikowane, jednak ich rodzaj uległ zmianie. Z głośni-

ków emitowane były świąteczne przeboje oraz kolę-
dy. Aranżacja wnętrza, ciepłe oświetlenie, kolory
zieleni, czerwieni i złota oraz świąteczna oprawa
muzyczna sprzyjały wydłużeniu czasu spędzonego
w przestrzeni handlowej, szczególnie w części z jar-
markiem. Mnogość produktów powodowała u ob-
serwowanych potrzebę haptyczną. Poprzez dotyk
zapoznawali się z produktem i jego fakturą. W grud-
niu centrum handlowe oferowało również wiele de-
gustacji, które przyniosły zamierzony efekt sprze-
dażowy. Obserwowani po degustacji rzadko odma-
wiali zakupu, wymieniając między sobą opinie na
temat walorów smakowych. Największym zaintere-
sowaniem cieszyły się pierniki i strucle makowe. 

Atmosfera panująca w centrum była wyjątkowa,
za sprawą wszystkich świątecznych ozdób, przecha-
dzających się aniołów oraz unoszącego się zapachu
ciast. W grudniu badani twierdzili, że przychodzą
do centrum z uwagi na panujący świąteczny nastrój
(który nie zawsze szedł w parze z chęcią dokonania
zakupu), by zakupić produkty z listy lub znaleźć in-
spiracje na prezent. Czas przebywania obserwowa-
nych był nawet dwukrotnie dłuższy od tego z obser-
wacji listopadowych. Sygnalizowane w wielu odpo-
wiedziach motywatory dłuższego przebywania
w sklepie potwierdzało również zachowanie bada-
nych i opinie wymieniane pomiędzy klientami, np.
„wystrój centrum handlowego sprzyja zakupom”,
„w odpowiedniej atmosferze traci się poczucie cza-
su”, „zakupy robi się chętniej w przyjemnym oto-
czeniu”. 

Po 24 grudnia bodźce sensoryczne kierowane do
klientów były uboższe oraz coraz mniej intensywne.
Liczba klientów również uległa zmniejszeniu, po-
dobnie jak czas dokonywania przez nich zakupu.
Wzmożony ruch zaobserwowano w okresie wyprze-
daży (od 28 grudnia). 

Prowadzone obserwacje miały na celu wprowa-
dzenie do szerszych badań na temat marketingu
zmysłów. Eksploracje te dają podstawy sądzić, iż za-
chowania klientów centrum handlowego są powo-
dowe bodźcami sensorycznymi, przyjmując założe-
nie, iż czynniki te determinują dłuższy czas przeby-
wania w hali sprzedażowej oraz częstsze podejmo-
wanie decyzji o zakupie. Obserwowano również
wzrost współczynnika optymizmu, który określany
był przez badanych jako „wpływ miłej atmosfery na
przyjemności płynące z zakupu”. 

Dokonane spostrzeżenia przyniosły również wie-
dzę w zakresie pewnych ograniczeń, które należy
uwzględnić na etapie realizacji dalszych badań
w zakresie marketingu sensorycznego (planowane
wywiady, eksperyment oraz obrazowanie czynności
mózgu). 

Po pierwsze, badani z rzadka potrafili sprecyzo-
wać swoje zachowania i czynniki je powodujące, za-
tem przygotowany kwestionariusz wywiadu powi-
nien uwzględniać pełną operacjonalizację zachowań
nabywczych oraz ich generatorów, co pozwoli na ła-
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twiejszą interpretację postępowania konsumentów. 
Po drugie, w badaniach należy uwzględnić różni-

ce kulturowe, etniczne, religijne czy płci, z uwagi na
fakt różnego znaczenia bodźców dla przedstawicieli
tych grup. 

Po trzecie, należy wybrać pewną stałą grupę (pa-
nel), która będzie mogła wziąć udział zarówno
w eksperymencie wykorzystującym nowoczesne
technologie rejestracji zmian w mózgu, jak i w wy-
wiadzie. Uwzględnienie wyników z dwóch modułów
badania pozwoli na pełniejszą analizę przypadku. 

Warto również uwzględnić zdecydowanie więk-
szą liczbę bodźców sensorycznych, rozdzielając pró-
by na poddane oddziaływaniu jednostkowych bodź-
ców oraz próby poddane mutisensorycznemu od-
działywaniu. Konieczne wydaje się również podzie-
lenie próby na grupy z uwzględnieniem różnic,
o których była mowa powyżej. Pod dyskusję warto
również poddać wielkość próby. 

Dodatkowo istotnym punktem analizy powinno
być przetestowanie wszystkich narzędzi na analizo-
wanym podmiocie (sprawdzenie reakcji na różne
bodźce na tej samej próbie), wyniki otrzymane
w ten sposób będą stanowi znacznie bardziej warto-
ściowy materiał. Eksperyment pozwoli na przete-
stowanie w warunkach laboratoryjnych reakcji na
określone bodźce (pojedyncze oraz zintegrowane,
jak również konfrontację odpowiedzi badanych na
temat ich zachowania przez wprowadzeniem bodź-
ca (przewidywana reakcja), w trakcie oddziaływa-
nia na zmysły (neromarketingowe analizy) oraz po
zakończeniu oddziaływania (autoopis reakcji bada-
nego). 

Podsumowanie

Wzrok, smak, węch, słuch, dotyk to zmysły klien-
ta, których działanie starają się wykorzystać w stra-
tegiach marketerzy. Sposób funkcjonowania zmy-

słów jest podobny — wszystkie przekształcają bodź-
ce w impulsy nerwowe. Warty zauważenia jest fakt,
iż zmysły są bardziej podatne na zmiany impulsów
niż na ciągłą i niezmienną stymulację (Zimbardo,
Johnson i McCann, 2010). Każdy bodziec jest nośni-
kiem informacji o otaczającym świecie i może stać
się podstawą podjęcia decyzji o zakupie. Różnica
między zmysłami dotyczy ich budowy oraz miejsca
docelowego przesyłania impulsu nerwowego. Każdy
ze zmysłów przekazuje impuls do wyspecjalizowa-
nych części mózgu, wywołuje określone reakcje,
które zostały spowodowane przez emocjonalne sta-
ny związane z odczuwaniem przyjemności. 

Atmosfera tworzona w sztucznie zaaranżowa-
nych przestrzeniach (articial environments) zyskuje
na znaczeniu w strategiach marketingowych, szcze-
gólnie za sprawą możliwości oddziaływania na per-
cepcję zmysłową konsumenta, odwołanie się do to-
warzyszących jej pozytywnych emocji, odczuć i do-
świadczeń z przeszłości, które z kolei mogą stano-
wić istotny czynnik determinujący decyzje zakupo-
we w placówkach handlowych. Projektowanie at-
mosfery, która będzie w stanie wygenerować pożą-
dany nastrój, nie jest działaniem prostym. Wymaga
wiedzy na temat umiejętnej integracji, m.in. dźwię-
ków, zapachów, elementów estetyki placówki i pro-
duktów, które będą w stanie przekazać spójny komu-
nikat perswazyjny. Dodatkowo całokształt działań
w tym zakresie utrudnia fakt odmiennej wrażliwości
konsumentów na pojawiające się bodźce.

Tworzenie sprzyjającej zakupom atmosfery jest
szczególnie widoczne w okresie Świąt Bożego Naro-
dzenia, kiedy w placówkach handlowych wdrażane
są koncepcje multisensorycznego oddziaływania na
klientów. Referowane spostrzeżenia będące wyni-
kiem obserwacji mogą stanowić wstęp do bardziej
szczegółowych eksploracji na polu marketingu zmy-
słów oraz psychologicznych uwarunkowań postępo-
wania zakupowego nabywców. Złożoność analizo-
wanej problematyki powinna mieć odzwierciedlenie
również w metodyce badań nad tym obszarem. 
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