
Sensory Marketing in Retail 🧠  
Key Insights



Emoties hebben twee bouwstenen; de richting (oftewel de valentie) en de mate van arousal 
(oftewel de mate waarin de emotie fysiek activeert).  

Wanneer de ervaringen van verschillende zintuigen bij elkaar passen, dus in hetzelfde 
kwadrant vallen, werkt dat vaak goed en verkoopverhogend. Echter, wanneer verschillende 
elementen verschillende typen emoties activeren, werkt dat juist niet goed.  

Het is belangrijk om vooral positieve emoties te activeren. Keuzestress, vervelende 
verkopers en onvindbare producten leveren bijvoorbeeld negatieve emoties met hoge 
arousal op, en dat wil je voorkomen. Een teleurstellend assortiment en een inspiratieloze 
inrichting leveren negatieve emoties op met lage arousal, en dat wil je ook voorkomen. 

Het goede nieuws is dat emotie stuurbaar is, en dat je met kleine aanpassingen in de 

omgeving positieve emoties kunt activeren. 

Inzicht #1. De Bouwstenen van Emotie en Beleving
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Inzicht #2. Geluid

Muziek doet ontzettend veel met koopgedrag. Muziek kan sales, verblijftijd en plezier verhogen, 
vooral als de muziek bekend en/of gewaardeerd is. Ook het tempo van de muziek heeft een groot 
effect: trage muziek laat mensen trager lopen en meer producten inspecteren en kopen (<72BPM) 
terwijl snelle muziek het looptempo juist versnelt (>94BPM).  

Directe invloeden op gedrag in de winkel 

• Muziek die positief scoort op de plezier dimensie leidt tot meer exploratie en impulsaankopen. 
Het is dus belangrijk om te weten welke nummers binnen jouw doelgroep als plezierig worden 
ervaren. 

• Het “pssst-effect”: hyperdirectionele luidsprekers verhogen sales bij gepaste producten omdat 
ze onze aandacht sturen naar waar het geluid vandaan komt.  

Invloed op beleving 

• Het effect van plezierige muziek heeft vooral effect op de waardering voor producten die we 
nog niet goed kennen of waar we minder vaak komen, omdat we nog geen duidelijk gevoel over 
dat merk hebben gevormd. 
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Inzicht #3. Geur (1/2)

Reuk is een interessant zintuig, door de manier waarop het verbonden is met ons brein ten opzichte 
van andere zintuigen. Geur staat namelijk in directe verbinding met het hersengebied dat betrokken is 
bij ons geheugen. Dat is dan ook de reden dat we bij het ruiken van geuren vaak oude herinneringen 
zonder moeite kunnen ophalen.  

Hier kun je in marketing veel mee, omdat een groot deel van marketing om geheugen draait (denk aan 
branding).  

Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat geur een positief effect heeft op de herinnering van brand claims. 
Tijdens een experiment werd geur gemanipuleerd terwijl participanten brand claims gepresenteerd 
kregen. Wanneer er geen geur werd verspreid tijdens de leerfase (wanneer de claims werden 
verkondigd), kon men gemiddeld 1 claim onthouden in de reproductiefase. Wanneer er geur werd 
verspreid tijdens de leer- en reproductiefase konden participanten gemiddeld 6 claims terughalen. 
Wanneer er alleen tijdens de leerfase geur werd verspreid (zoals bij marketing vaak het geval is) 
werden gemiddeld 3 claims onthouden. Geur blijkt dus erg effectief!
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Inzicht #3. Geur (2/2)
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Directe invloeden op gedrag in de winkel 

• Lekkere geur verhoogt verblijftijd, winkelplezier en waardering. Een bosje bloemen bij de kassa of 
meubelspray werkt al 

• Geur verhoogt variatie in aankopen en impulsaankopen 

• Geur boost laaggewaardeerde producten en onbekende producten 

Invloed op aandacht 

• Geur boost aandacht voor de bijbehorende categorie (de geur van chocola verhoogt aandacht 
voor chocoladeafdeling) 

• Geur activeert latente doelen (chocola activeert associaties van romantiek waardoor romantische 
boeken in een boekenwinkel meer werden verkocht, het feromoon androstenol in de 
tijdschriftenafdeling verhoogde de verkoop van fitnesstijdschriften) 

• Incongruentie tussen geur en product verlaagt aandacht. Het kan dus ook tegen je werken. 



Inzicht #4. Smaak
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Je kunt smaak voor je laten werken door sampling. Productsamples die direct naast het product 
worden aangeboden zijn in staat sales te boosten met 235% (!). De samples moeten dan wel 
direct naast het product worden aangeboden, anders is het effect minder groot. Dit werkt 
wederom het beste bij onbekende producten. 

Moet je bang zijn dat mensen al verzadigd zijn van de sample en daardoor juist het product niet 
kopen? Uit onderzoek blijkt van niet. Uit een restaurantstudie blijkt een toename van 24% in 
verkoop van een product waarvan een sample was gegeven, terwijl een klein cadeautje in de 
vorm van een sleutelhanger de verkoop met 12% deed toenemen.  

Buiten sampling om is het lastig om smaak voor je te laten werken in een retailomgeving, omdat 
shoppers de producten proeven nadat ze het hebben gekocht. Maar er is een andere manier om 
het smaakcentrum in het brein te prikkelen, namelijk door middel van copywriting. Wanneer we 
zintuiglijke informatie geven (“een frisse, zoete appel, lekker knapperig”) wordt ons 
smaakzintuig geactiveerd en daardoor zijn we sneller geneigd iets te kopen.  
 



Inzicht #5. Tast
Key Insights

Tast wordt het vaakst vergeten in marketing, terwijl het wel veel potentie heeft. Uit onderzoek blijkt 
het volgende: 

• We raken veel aan wanneer producten binnen een categorie verschillen op textuur, gewicht en 
temperatuur (denk hieraan bij het indelen van het schap) 

• 66% van de producten die worden aangeraakt worden ook gekocht; dit is omdat aanraking een 
gevoel van eigenaarschap creëert.  

Technieken die aanraken stimuleren, stimuleren dus ook verkoop. Manieren om aanraken te 
bevorderen zijn POS promoting zoals de claim “feel the freshness” (dit verhoogt aangetoond 
impulsaankopen voor producten die zich lenen voor aanraking) en het niet te vol en te netjes indelen 
van schappen (anders durven we onbewust de producten niet aan te raken).  

Soms levert het dan ook irritatie op wanneer we een product niet kunnen voelen (zoals een 
teddybeer in een doos). Je kunt deze irritatie verminderen door touch-gedreven copywriting 
(“zacht”, “stevig”).  

 



Inzicht #6. Sensory marketing strategie: Congruentie
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We hebben nu een aantal zintuigen behandelt. Belangrijk om te weten is echter 
dat zintuigen nooit in isolatie werken, maar altijd samen. Ze staan met elkaar in 
verbinding. Dat kun je bijvoorbeeld zien aan wat we het ‘braille effect’ noemen: 
wanneer iemand die blind is braille gebruikt zie je dezelfde hersengebieden 
oplichten als wanneer mensen die kunnen zien lezen, de visuele cortex. Dat 
gebied is dus niet alleen voor visuele informatie, maar met name voor het 
verwerken van visuele informatie. Dat geldt ook voor geur en geluid: het lezen 
van ‘vanille’ zorgt ervoor dat het geurcentrum actief wordt en het in je hoofd 
zingen van een nummer activeert de auditieve cortex.  

Ons brein is dus de hele dag bezig met het integreren van onze zintuigen. 

Dit moet je meenemen wanneer je een sensory marketing strategie maakt.  

Congruentie is daardoor extreem belangrijk. Denk weer terug aan de matrix bij 
inzicht 1: je wilt dezelfde typen emoties opwekken.  

 



Inzicht #7. Sensory marketing strategie: Stappen
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Hieronder de drie stappen voor het maken van een sensory marketing strategie: 

Stap 1: Stel bestaande koopbehoefte vast in pleasure en arousal (Wat is de 
behoefte van de shopper in deze omgeving? Wat wil je als winkel uitstralen?) 

Stap 2: Wees per zintuig consistent op pleasure en arousal (hoewel je op arousal 
ruimte hebt om af te wisselen per afdeling) 

Stap 3: Test nieuwe winkel-elementen op pleasure en arousal. Dit kun je het 
meest objectief doen met Eye Tracking, EEG en GSR. Eye Tracking meet 
aandacht, EEG meet hersenactiviteit en daarmee pleasure, en GSR meet arousal 
oftewel fysieke activatie. Samen bieden deze technieken een totaalbeeld van de 
werkelijke beleving in de winkel, per afdeling. Op die manier biedt dergelijk 
onderzoek concrete verbeterpunten per afdeling en zelfs per schap. 



Key Take-Aways
Key Insights

✓ Hoe wordt je winkel beleefd? Test de werkelijke 
winkelervaring met in-store neuromarketingonderzoek.

✓ Speelt je winkel in op alle zintuigen? Gebruik bestaande 
inzichten over effect muziek, geur, smaak en test.

✓ Is je sensory marketing strategie congruent? Prikkel de 
zintuigen congruent op plezier en arousal.



Meer weten over Retail en Shopper 
onderzoek?

Bedankt voor je aandacht!

Klik hier om een online 
afspraak te plannen 

Neem contact op met Denise, onze Solutions Manager

👉 Een online afspraak plannen
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