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Lõhn lööb rahakotirauad valla

NII NAGU ÕIGE MUUSIKA ja interjöör 
muudavad kliendi ja brändi suhet tugeva-
maks, teeb seda ka lõhn.

Lõhnaturundus on hea abimees, mis 
aitab klientidel brändi paremini meeles 
pidada või toote tuntust suurendada. Lõhn 
võib tugevdada toote positsiooni, selle abil 
on võimalik luua keskkond, kus kõikidel 
hea viibida. „Eestis kasutab meie teenu-
seid üle saja erineva ettevõtte. Võrreldes 
muu maailmaga on meil lõhnaturundus 
veel lapsekingades ehk arenemisruumi on 
väga palju,“ räägib Aroomiturundus OÜ 
loovjuht Martin Poltimäe.

Rääkides paikadest, kus signatuurlõhn 
justkui kohustuslikuks elemendiks on, 
toob ta teiste seas välja hotellid ja spaad. 
On ju need paigad just need, kus otsitakse 
maksimaalset lõõgastust, rahulolu ja 
luksust.

Oma näo ja lõhnaga spaa
Rakveres asuv AQVA Hotel & Spa andis 
lõhnaturundusele käe aastate eest. Ette-
võtte juht Roman Kusma tunnistab, et 
majja sobiva aroomi leidmine ei käinud kii-
relt. „Lõhn on emotsioon. See on esmane 
info, kui sisened hoonesse ja tunned, tajud 

midagi. Asutus, mis lõhnab hästi, tekitab 
usaldust,“ usub ta. 

See, kuidas Aqva Spa lõhnama hakkas, 
otsustati testrite nuusutamise põhjal ja 
nuusutati neid korralikult. „Lõpuks vali-
sime lõhna, mis täna majas tuntav on, 
ning oleme sellega väga rahul. Muidugi on 
võimalik lasta teha ka päris oma ettevõtte 
lõhn, kuid selleni me ei läinud,“ räägib 
Kusma, kes usub, et hea lõhn võiks olla osa 
eduka ettevõtte identiteedist. Restorani- ja 
toitlustusärides, kus mees tegutseb, ta lõh-
naturundust proovinud pole. „Saiakeste 
lõhna ei ole tõesti sisse tooma asunud,“ 

Lõhnataju on aisting, mis mõjutab mälestusi ja emotsioone 
kaugelt rohkem kui puudutamine, nägemine või kuulmine. 
Ja lõhna saab enda äri kasuks väga hästi tööle panna. 
Tekst Riina Jussila  Fotod Shutterstock, Meeli Küttim

 Erinevad uuringud on kindlaks teinud, et hea lõhn aitab 
vähendada stressi ja tõsta töökeskkonnas tootlust.



 Inimese võime lõhnu eristada on piiratud, kuid neid mäletada uskumatult hea. Varasemalt kogetud lõhnaaisting võib end ootamatult 
palju aega hiljem sama lõhna tundes märku anda. Lõhnadega võivad meile meenuda kohad, inimesed, sündmused.
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muigab ta ja kinnitab, et ärides hõljuvad 
ehedad kohapealsed aroomid. 

Walt Disney teemapark – üks esimesi 
lõhnavaid ettevõtteid maailmas
Poltimäe sõnul on lõhnaturundus tõhus 
tööriist, mis aitab klientidel brändi 
paremini meeles pidada ning tuntust 
suurendada. 

„Meie koostööpartneriteks on kõikide 
valdkondade ettevõtted, kelle äripindu 
külastavad kliendid ja kes pööravad suurt 
rõhku sellele, et kliendid saaksid sealt ka 
maksimaalselt hea külastuskogemuse. 
Kuna haistmismeel on ainus meeleorgan, 
mis paikneb meie ajuosas ning tegeleb 
mälestuste ja emotsioonidega, mõjutab 
lõhn oluliselt seda, kuidas me tajume 
ja hindame konkreetset ettevõtet ning 
milliste emotsioonidega ja kui hästi meile 
külastuskogemus meelde jääb.“

Firma, kelle tooteid nemad esinda-
vad, on põneva looga. See sai alguse 
Walt Disney korporatsioonist, kui üks 
arendusinsener sattus juhtumisi lugema 
artiklit lõhnauuringust, mis hiljem Nobeli 
preemia pälvis. 

Uuring avastas eelpool mainitud lõh-
nataju unikaalse sideme mälestuste ja 
emotsioonidega, mis omakorda tekitas 
Disney arendusinseneril mõtte panna 
huvitav fakt Disneylandi jaoks tööle ja nii 
sai üheks esimeseks lõhnavaks ettevõt-

teks lõbus ning lustakas teemapark. Et 
projekti tagasiside oli niivõrd positiivne, 
siis otsustati ka teistele ettevõtetele tee-
nust pakkuma hakata. „Tänasel päeval on 
ScentAiri klientideks nii väikeettevõtted 
kui ka erinevate valdkondade turuliidrid 
üle maailma,“ sõnab Poltimäe.

Veidi maasikalõhna või ehk hoopis 
šokolaadi oma?
Kas sellelgi, et maasika- ja pirukaletid 
kliente justkui magnetina enda juurde 

meelitavad, võib roll olla lõhnaturundu-
sel? 

„Lõhnastame Eestis mitmeid kohti 
erinevate küpsetiste, šokolaadi ja teiste 
meeldivate toidulõhnadega. Üldjuhul aga 
lõhnu impulssostude suurendamiseks ei 
kasutata, vaid pigem soovitakse konku-
rentidest erineda ning luua kliendile meel-
dejääv keskkond, mis kutsuks ettevõtet 
uuesti külastama,“ ütleb spetsialist, kelle 
pagasis on hõljumas 2500 jalustrabavat 
ja äriedu turgutavat aroomi. Tõsi, mõnel 
juhul minnakse appi ka halbade lõhnade 
neutraliseerimisele, mis tootmisega tek-
kida võivad. 

„Vahel aitame spetsiaalselt väljatööta-
tud ebameeldivat lõhna neutraliseerida. 
Näiteks praadimisel tekkinud rasva lõhna, 
asendades selle mõne meeldiva aroomiga.“

Osades toidukaubandusettevõtetes on 
oma loomupärast signatuurlõhna juba 
piisavalt ja neil lõhnaturundajaid vaja ei 
lähe. Paljudes firmades see aga nii pole ja 
seda erinevatel põhjustel. Näiteks šoko-
laaditootjad Hershey's, Lindt ja M&M's 
vajavad oma kauplustesse šokolaadi lõhna 
juurde, kuna nende tooted on enamasti 
õhukindlalt pakendatud ja meeldiv lõhn, 
mis peaks nii magusates ärides tugevalt 
tunda olema, ei pääse välja. „Ja siis tulebki 
lõhnaturundus appi, mis loob kaupluste 
külastajatele mõnusa, isuäratava ja meel-
dejääva kogemuse,“ lausub Poltimäe.

 Võib vaid oletada, milline lõhnademaailm valitseb nii massiivses ostumekas. Kindlasti on sealsetelgi äridel oma signatuuraroomid, 
millega klientide meeltesse tungida ning meelde jääda.

 Eestis saab sobiva lõhna valida 
2500 aroomi vahel.
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