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 چکیده

 

 پایداریبه  مشتریان کند و سطوح باالتر از رضایتشرکت ایجاد می رضایت مشتری مزایای زیادی برای

 برای جایگزینی مستمر مشتریان جدید نسبت به جلب بلندمدتحفظ مشتریان خوب در  ،شودآنها منجر می

 هایداده آوریجمعدر پژوهش حاضر با ابزار  .است تراند، سودمندمشتریانی که با شرکت قطع رابطه کرده

تفاده بودن متغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن اس یارتبهفرضیات پژوهش با توجه به  آزمونبرای  پرسشنامه

مشتری در حال  کسب رضایت شود،تر و رقابتی میپیچیده که پیوسته یوکارکسبدر محیط  .شده است

بلکه منبع  کند،فعالیت می به وادار. این امر نه تنها کارکنان را هاستفروشگاه تبدیل شدن به هدف اصلی

از نظر ماهیت  روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی است،. شودتلقی می نیز برای شرکت سودآوری

روش  هادادهاز نظر نحوه گردآوری  پیمایشی و هاداده آوریجمعاز نظر زمان  موضوع از نوع توصیفی است،

 ابهر،جامعه آماری این تحقیق را مشتریان فروشگاه رفاه  انجام شده است. spss افزارنرممیدانی است که با 

 دهانبهانده، تعامل، چیدمان، تبلیغات متیق نتایج حاصل نشان داد که بین متغیرهای تجربه، .دهندیمتشکیل 

ری و مشت و جذب اعتماد مشتریان با بازاریابی حسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ولی بین رضایت

 منافع شرکت رابطه معناداری وجود ندارد.

 

و جذب اعتماد مشتریان، بازاریابی  دهانبهدهان، تعامل، چیدمان، تبلیغات متیق تجربه، :واژگان کلیدي

 حسی

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Customer satisfaction creates many benefits for the firm and the higher levels of 

customer satisfaction lead to their stability, retaining good customers in the long 

run to the continuous interest of new customers to replace customers who have 

been cutting off with the company. In this study, Spearman correlation coefficient 

was used to test the hypotheses of the research with respect to the rank of 

variables. In a business environment that is constantly becoming more complex 

and competitive, customer satisfaction is becoming the main purpose of the store. 

This will not only force employees to operate, but also a source of profitability 

for the company. The method of this research is applicable in terms of the purpose 

of the subject, in terms of the nature of the subject of descriptive type, in terms of 

data collection time and terms of data collection, the survey method is conducted 

with SPSS software. The population of this study consists of the customers of 

Refah Abhar shop. The results showed that there is a positive and significant 

relationship between variables of experience, price, engagement, mouth 

promotion and customer trust with sensory marketing, but there is no meaningful 

relation between customer satisfaction and company interests. 

Keywords: experience, price, interaction, setup, mouth promotion, customer 

trust, sensory marketing. 

 

 

 

 

  



 
 

Takestan Higher Education Institute 
 

Dissertation submitted to graduate studies office in partial Fulfillment of the 

requirement for the degree of Master of Arts in Management 

 

 

Title 

 

The effect of sensori marketing on suction and trust 

customers 
 

Supervisor 

Dr. Musa Ahmadi 

 

Advisor 

Dr. Mohsen Torabiyan 

 

By 

Saeed Ghasemi 

 

 

Summer 2018 

 

 


