
 

 

MAĞAZACILIKTA MÜŞTERİLERİN DUYULARINA HİTAP ETMEK: 

Müşteride iz bırakan bir mağazada, görsel ürün sunumu ve mağaza atmosferi öncelikle tüketicilerin 

tüm duyularına hitap edebilmelidir. Bu duyular görme duyusu, koklama duyusu, işitme duyusu, 

dokunma duyusu, tat alma duyusudur. Şimdi gelin birlikte bir perakendeci gözü ile bunları kısaca 

inceleyelim. 

 

GÖRME DUYUSU: Mağazacılıkta ‘görmek’ ile başlayan bir deneyim yolculuğu söz konusudur. Bu 

yolculuk, müşterinin daha mağazamıza girmeden önce cephemizi, tabelamızı, vitrinimizi görmesi 

ve bu sayede mağazamız ile ilgili bir ilk izlenime sahip olması ile başlar. Mağaza içinde ve dışındaki 

tüm olumsuzluklar müşteriler tarafından görülür ve beyinlerine iletilir. Mağazacılıkta amaç onların 

olumlu görüntüler görmesini sağlamaktır. Özellikle mağaza vitrinlerinin bu konudaki etkisi büyüktür. 

Müşterilerde ilgi uyandıran, çekici, farklı temalarda ve renklerde tasarlanan vitrinler, kampanya 

duyuruları ya da dekorasyon malzemeleri tüketiciler için oldukça davetkâr olabilmektedir. Bu davet 

mağazamızı daha fazla müşterinin, belki de daha fazla sıklıkta ziyaret etmesini sağlar ve müşteri 

trafiğimizi artırır. Müşterilerin mağaza içinde ve dışında gördüğü her şey satın alma kararında 

etkilidir. Bu gördükleri mümkün olduğunca çok tertipli ve düzenli olmalıdır. 

KOKLAMA DUYUSU: Koku en güçlü hafızadır. Bazen yıllar önce duyduğumuz bir kokuyu ya da 

kullandığımız parfümün kokusunu duyarız ve bizi zamanda yolculuğa çıkartır, o anlara geri 

döndürür, hatıraları yeniden canlandırır ya da bir kırtasiye dükkanında duyduğumuz bir silgi kokusu 

bizi ilkokul çağlarımıza götürür. Bu durum kullanabileceğimiz bir avantajdır. Ayrıca mağazalarınızın 

temiz ve havadar olması, kurumsal bir standart taşıması müşterilerin hafızalarına kazınmak için 

önemli bir araçtır. Bazı durumlarda koku, ürünün ya da hizmetin satın alınmasında doğrudan etkili 

olan birinci tercih sebebi olmasa da satışa destek olan bir unsur olarak bu ürünlerin ya da mağaza 

ortamlarının diğer rakiplerinden farklılaşmasına katkı sağlamaktadır. Davetkar bir koku unsurunun 
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tüketicileri mağazaya çekmenin yanı sıra mağazada daha uzun süre vakit geçirmelerini sağladığı, 

yaşadıkları deneyime katkı sağladığı ve ayrıca satın alma davranışını olumlu yönde etkileyerek 

satışa psikolojik bir destek olduğu mağazacılıkta bir gerçektir. 

İŞİTME DUYUSU: Seviyesi ve tarzı uygun bir müzik müşterilerin mağazada kendilerini daha rahat 

hissetmelerini sağlayacaktır. Müzik, müşterilerimize yaşayan ve canlı bir mekânda bulundukları 

hissi ve rahatlık duygusu verir. Tabi ki bunun tersi de vardır, kötü ses kalitesine sahip, tarzı ve ses 

seviyesi mağaza teması ve müşteri profili ile uygun olmayan bir uygulama ise onları rahatsız 

edecektir. Böyle bir ortamda zaman geçirmek istemeyeceklerdir 

DOKUNMA DUYUSU: Müşterinin ürünlere dokunması, denemesi, ürünü test etmesi dokunma 

duyusunun çalıştığı anlardır. Bu an, özellikle ürün ile müşteri arasındaki mesafenin sıfırlandığı 

deneyim anıdır. Bir ürüne dokunmak, tüketiciler açısından ‘sahip olma – elde etme’ duygusunu ve 

arzusunu arttırır. İnsanlar ‘sahip olma – elde etme’ arzusu yaşadıkları ürünleri daha değerli bulma 

eğilimi gösterirler. Müşterinin ürüne dokunması, denemesi onu daha iyi tanımasına katkı 

sağlayacaktır. Özellikle birçok ürünü poşet içinden, kutu ya da ambalajı içinden satabilmeniz 

mümkün değildir. Test ettirin, denettirin. Gerekirse mağaza içindeki raf yüksekliklerinizi de 

müşterinin dokunabileceği şekilde dizayn edin. 

TAT ALMA DUYUSU: Mağazada müşteriye yaşatılan deneyimi ve bütünsel mağaza atmosferini 

tamamlamak için imkanlar çerçevesinde sunulan ikram, beş duyuya da hitap etme çemberini 

kapatan en güzel halkadır. Müşterinin damağında güzel bir tat bırakmak hem bizi hatırlamasına 

sebep olacak hem de belki de vücuttaki seratonin ve endorfin salgıları sayesinde satın alma 

kararını kolaylaştıracak.                         

Özetleyecek olursak; Müşterinin zihninde olumlu bir şekilde yer almak ve satın alma kararına pozitif 

yönde destek olmak için duyu çemberini tamamlamak ve beş duyuya da hitap edecek uygulamaları 

gerçekleştirmek müşterilerimize daha farklı bir deneyim sunmamızı kolaylaştıracaktır. 
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