®

Service by

4 dicas simples
pra você tornar
a experiência
da sua loja ainda
melhor através
do som.

®

O som impacta
durante toda a
experiência em
loja.

Com apenas 0,05 segundos, o som é o modo mais rápido de
alcançar o cérebro de uma pessoa. Muito mais rápido do que os 0,2
segundos necessários para registrar uma entrada por meio da visão
ou do toque. Mesmo que seu cliente entre em sua loja com os olhos
voltados para o próprio celular, ele está sendo impactado pelo som.
Lojas silenciosas ou ruidosas provocam desconforto insconsciente e
redução no tempo de permanência de clientes em loja.

!
Preste atenção ao nível de ruído na atmosfera de consumo, à
qualidade dos alto-falantes instalados e ao conteúdo sonoro que
será projetado. A soma desses fatores irá potencializar sua
Mensagem de Marca, e não o contrário.
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®

Evite tocar uma
mesma música
várias vezes no
mesmo dia.

Um dos pontos mais sensíveis no sucesso de uma loja diz respeito
a pessoas. E motivá-las é, com certeza, um dos pontos determinantes
para alavancar vendas. A atmosfera sonora de loja é um desses
elementos-chave.
O número reduzido de músicas acaba gerando Playlists repetitivas
e isto gera impacto negativo na produtividade de equipes de venda.
Seus clientes podem não perceber, mas aqueles que permanecem
todo o dia no mesmo ambiente sofrem, onde a sensação de
cansaço é maior ao final de um dia de trabalho.

!
Preste atenção à variedade de músicas e crie momentos
também para motivar o seu time de vendas.
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®

Volume e qualidade
da música também
importam.
Muitas vezes, lojistas se preocupam com o conteúdo sonoro que
será tocado em loja, mas esquecem que a qualidade dos
arquivos pode gerar uma alternância de volume e com isso
prejudicar toda a experiência. Dessa forma, você não consegue
estabelecer um padrão de volume ideal, o que acaba prejudicando
o conforto sonoro em loja e até mesmo a inteligibilidade entre sua
equipe de vendas e clientes, principalmente de mais idade.

!
Preste atenção na qualidade dos arquivos e num padrão de
volume que preencha a loja, mas não prejudique o diálogo com
seus diferentes perfis de clientes.
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Faça a música
conversar com o
momento e com
sua Marca.
O tipo de música que você toca diz muito sobre a sua Marca.
Não se trata apenas de uma escolha estética, mas também
com quais artistas você irá se conectar. O próprio conteúdo
das letras, até o arranjo precisam evocar a sua essência e
conversar com os diferentes perfis de clientes que acessam
sua loja. Do mesmo modo que uma fragrância pode marcar
uma experiência, o som da sua loja deve gerar conexões
emocionais marcantes.

!
Preste atenção em criar um ambiente sonoro que
traduza o que você quer evocar enquanto Marca.
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Clique aqui.

Queremos escutar
você e entender
como podemos
ajudar.

®

O conteúdo deste material, assim como o serviço
são
desenvolvidos pelo time da Soundthinkers Todos os direitos reservados.

