Výskumná správa spoločnosti Soundtrack

Myslíte si, že hudba, ktorú počujete
v reštaurácii je dôležitá?
A ako veľmi na nej záleží?

Vplyv
hudby
na reštaurácie

Stratégie interiérového dizajnu sú dôležité
pre každú úspešnú reštauráciu. Menu,
osvetlenie, usporiadanie sedenia, materiály
a farby spolu vytvárajú skvelý zážitok
pre zákazníka a dodávajú značke život.
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Zo všetkých senzorických vstupov
reagujeme na zvuk najrýchlejšie.
Je to zmysel, ktorý sa dostane do mozgu
ako prvý a funguje ako organizátor zvyšku
našich zmyslov. Či už si to uvedomíme
alebo nie, zvuk navádza naše voľby
v každom okamihu.
Tak prečo sú zvuky a hudba tak často
prehliadané ako súčasť konceptuálnej
stratégie? Hlavne preto, že ešte nikto
netestoval ako presne hudba, ktorá
je v súlade so značkou, ovplyvňuje
predaj, emócie a zážitok hostí.
Doteraz.
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9.1

Najväčší
experiment
svojho druhu

Predchádzajúci výskum (okrem iných Milliman, 1982;
Areni, 2003; Lammers, 2003; North a kol., 2000
a 2003) ukázal, že hudba môže ovplyvniť predaj
a rozhodnutia zákazníkov. Technické obmedzenia
však ohraničili veľkosť a rozsah týchto štúdií
a sťažili určenie presného vplyvu hudby
na predaj.
Prekvapivo málo štúdií skúmalo obchodný vplyv
hudby prehrávanej v obchode, ktorá odrážala
hodnoty značky. Dokonca žiadne predchádzajúce
štúdie sa nezaoberali vplyvom prehrávania hudby
umelcami mimo rebríčkov napriek tomu, že sa hodia
pre značku.

Obrovská štúdia
Táto štúdia analyzujúca údaje takmer dvoch miliónov
nákupov je zďaleka najväčšou štúdiou v danej oblasti
súčasnosti. Vedci inštitútu „Swedish Institute of Retail“
a spoločnosti Soundtrack Your Brand spojili dôsledný
kvantitatívny výskum s hĺbkovým výskumom v teréne.
Metóda pomohla doplniť obraz o tom, ako hudba posúva
predaj, aký vplyv má hudba v súlade so značkou
na spokojnosť zákazníka a akú úlohu zohráva
obľúbenosť piesne.

Zmena systému
Riešenie streamovania spoločnosti Soundtrack Your
Brand umožnilo naplánovať hudbu na neobmedzenom
počte miest. Preto teraz môžeme presne vidieť ako
hudba posúvala predaj zo sekundy na sekundu. Táto
technológia priniesla revolúciu v spôsobe, akým sa
prehráva hudba a v spôsobe, akým môžeme merať jej
vplyv.

Rozdiel v celkovom predaji pri prehrávaní hudby,
ktorá bola v súlade so značkou,
v porovnaní s náhodne vybratými populárnymi piesňami.
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Súlad so značkou
Hudba so silným súladom značky zodpovedá zosobneniu
značky. Je to hudba, ktorá sa „cíti“ ako značka. Rovnako
ako vybrané interiéry, materiály a osvetlenie v reštaurácii
môžu vyvolať určité emócie, hudba môže tiež zohrávať
neoddeliteľnú úlohu pri vnímaní značky. Pretože zvuk
je pre značku jedinečný, stáva sa vlastným a pomáha
budovať silnejšie a dlhšie trvajúce vzťahy
so svojimi zákazníkmi.

dizajn výrobku
súlad so značkou

Súlad so zákazníkom
Naopak, hudba prispôsobená zákazníkom je hudbou, ktorá
zodpovedá vkusu zákazníkov. Čím je však základňa
zákazníkov rozmanitejšia, tým ťažšie je vytvoriť
rozlíšiteľný zvuk, ktorý by zodpovedal celému spektru
hudobných preferencií.
Úplne rôznorodá zákaznícka základňa prináša prehľad
najpopulárnejších súčasných skladieb všetkých žánrov a výsledkom je, že tento zvuk nie je možné si privlastniť.

identita značky

vizuálna identita
interiérový dizajn

Aká hudba
je vhodná
pre značku?

tón komunikácie
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1,8 milióna úkonov.
2 101 zákazníckych prieskumov.
Ide o najväčšiu štúdiu na svete,
ktorá sa zaoberala účinkami hudby
v komerčných prostrediach.

hranolky
+8.2%

hamburgery
+8.6%

Rozdiel
v predaji
podľa kategórie
dezerty
+15.6%
miešané nápoje &
smoothies
+8.6%
limonády
+7.6%

teplé nápoje
+6.7%

prílohy
+11.1%

Ako bola štúdia
vykonaná?

Na overenie našich hypotéz sme rozdelili hudbu
do štyroch rôznych zoznamov skladieb.

Porovnaním prvej a druhej skupiny, sme mohli
skúmať účinok menej populárnej hudby v zoznamoch skladieb.

1) Súlad so značkou A
Piesne v súlade so značkou. Zahŕňajú piesne
top 1000 švédskeho zoznamu od Spotify
a piesne, ktoré sú menej známe.

Porovnaním prvej a druhej skupiny s treťou, sme
mohli zisťovať ako hudba odzrkadľujúca hodnoty
značiek reštaurácií posúva predaj.

2) Súlad so značkou B
Piesne v súlade so značkou. Zahŕňajú iba
piesne top 1000 švédskeho zoznamu od Spotify.
Iba známe skladby.

Zhoda medzi
hudbou v obchode
a hodnotami
značky
zvýšila predaj.

Porovnávaním prvej, druhej a tretej skupiny
so štvrtou, sme testovali do akej miery samotná prítomnosť
hudby podporila predaj.

3) Nesúlad so značkou
Skladby náhodne vybrané zo zoznamu top 1000
švédskeho zoznamu. Iba známe piesne.
4) Bez hudby

Professor Sven-Olov Daunfeldt
HUI Research
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Ako hudba
ovplyvňuje predaj

+9.1%
Súlad so značkou A

+4.8%

Súlad so značkou B

+1.2%
Bez hudby

Nesúlad so značkou

-4.3%
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15.6%
Prehrávanie hudby, ktorá vystihuje
značku, zvyšuje pravdepodobnosť,
že si hostia zakúpia ďalšie položky.
V našom experimente sa predaj
dezertov zvýšil o viac ako 15%.

Kľúčové zistenia
Vedci sa rozhodli zistiť, do akej
miery môže hudba vhodná pre značku
ovplyvniť spotrebiteľské správanie
a vnímanie. Ukázalo sa, že pomerne veľa.

Prehrávanie hudby, ktorá odráža hodnoty
značky, predstavuje veľký rozdiel
v predaji v porovnaní s prehrávaním
náhodných známych piesní.
Prehrávanie kombinácie populárnych
a menej známych skladieb, ktoré majú
stále dobrý súlad so značkou, sa
ukazuje ako recept na ešte vyššie tržby.
Prehrávanie hudby, ktorá má dobrý
súlad s reštauráciami, vyvoláva
u zákazníkov širokú škálu
pozitívnych emócií.
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Vaše zmysly spolupracujú pri vytváraní
jednotného dojmu vašich skúseností.
Ľudia majú sklon zameriavať sa najskôr
na zrak, ale pokiaľ ide o zmysly, reagujeme
rovnako silno na zvuk. V skutočnosti sa
zvuk dostane do mysle ako prvý, oveľa
rýchlejšie ako dotyk alebo pohľad. Hudba
je jedným z najužitočnejších komponentov
v efektívnej interiérovej stratégii.
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Štatisticky
významné
výsledky

Predbežné údaje

11 Jan–7 Feb

Výskumné obdobie

8 Feb–28 Feb

29 Feb–20 Mar

21 Mar–10 Apr

Údaje po výskume

11 Apr–1 Máj

2 May–29 Máj

Reštaurácia1
Súlad so značkou
A

Bez hudby

Nesúlad
so značkou

Súlad so značkou
B

Súlad so značkou
A

Nesúlad
so značkou

Súlad so značkou
B

Súlad so značkou
A

Súlad so značkou
A

Súlad so značkou
B

Súlad so značkou
A

Súlad so značkou
A

Súlad so značkou
A

Súlad so značkou
A

Súlad so značkou Súlad so značkou
A
A

Súlad so značkou
A

Súlad so značkou
A

Reštaurácia 2

Reštaurácia 3
Bez hudby

Súlad so značkou
A

Bez hudby

Nesúlad
so značkou

Súlad so značkou
A

Nesúlad
so značkou

Súlad so značkou
B

Súlad so značkou
A

Súlad so značkou
A

Súlad so značkou
A

Súlad so značkou
A

Reštaurácia 4

Reštaurácia 5

Reštaurácia 6

Reštaurácia 7

Výskumný tím navrhol kvalitatívnu časť štúdie
s použitím tzv. latinských štvorcov. Cieľom
latinského štvorca je zatieniť náhodné vplyvy, ako
sú faktory špecifické pre čas a miesto. Počas 20
týždňov sme testovali 16 reštaurácií, ktoré
priniesli 2232 jedinečných denných pozorovaní.
Táto metóda v kombinácii s „difference-indifference“ regresnou analýzou robí z tejto štúdie
najmasívnejšiu štúdiu tohto druhu.

Bez hudby

Reštaurácia 8

Kontrolná
reštaurácia 1
Kontrolná
reštaurácia 2
Kontrolná
reštaurácia 3
Kontrolná
reštaurácia 4
Kontrolná
reštaurácia 5
Kontrolná
reštaurácia 6
Kontrolná
reštaurácia 7
Kontrolná
reštaurácia 8
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Doslov

Profesor Sven-Olov Daunfeldt
HUI Research
Profesor Niklas Rudholm
Dalarna University
Doktorant Hampus Sporre
Lund University School of Economics
and Management
Pokiaľ ide o prehrávanie hudby v obchodoch a reštauráciách,
sedliacky rozum navrhuje úplne rozumnú myšlienku, že by bolo
dobré prehrávať hudbu, ktorú si návštevníci užívajú. Náš
výskum však odhaľuje, že tento prístup ako spôsob na zvýšenie
predaja sa často ukazuje ako prekvapivo neúčinný.

Sven-Olov Daunfeldt
Profesor ekonómie
Riaditeľ HUI Research
@SODaunfeldt

Pred tromi rokmi chceli vedci z HUI Research – the Swedish
Institute of Retail (švédsky maloobchodný inšitút)
preskúmať, či hudba, ktorá je v súlade s hodnotami značky,
posunie predaj. Dovtedy vedci z celého sveta vykonali menšie
štúdie v obore o tom ako hudba ovplyvňuje predaj a vnímanie
zákazníkov. Tieto štúdie však boli obmedzené na účinky
rôznych hudobných charakteristík, akými sú tempo a hudobný štýl.

Jasmine Moradi
Soundtrack Your Brand
soundtrackyourbrand.com
@SoundtrackYourBrand
Tlačové otázky
press@soundtrackyourbrand.com
Preložil UMIO | Simona Kopčáková
www.umio.sk

Chceli sme zvoliť radikálne odlišný prístup - skúmať, ako
zhoda medzi výberom hudby a hodnotami značky
ovplyvňuje predaj.
Skorší výskum sa trápil s technologickými obmedzeniami.
Prehrávanie rovnakých skladieb súčasne v mnohých obchodoch
alebo reštauráciách bolo jednoducho nemožné. Bolo to v čase,
keď na naše dvere zaklopal startup s názvom Soundtrack Your
Brand a tvrdil, že má nástroje, ktoré nám môžu pomôcť vykonať
oveľa rozsiahlejšiu štúdiu v odbore. A tak sme to urobili.
Doteraz je to najväčší výskum v obore o vplyve hudby
v reštauráciách a výsledky sú ohromujúce.
Táto štúdia je len začiatkom. Technológia streamovania
spoločnosti Soundtrack Your Brand otvorila dvere pre ešte
väčší a komplexnejší výskum. Zostaňte s nami a počúvajte nás naďalej.
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