बदल तं श णातील
1ी सौ म3 घोट5कर हे पुवा1मीपासून म शनर5
online माक.%टंग कंपनीह5

यावसा9यक आहे त व जोडीला २००९ पासून <यांनी

था#पल5 आहे . सदर कंपनीमाफत वेब साईGस, सोशल म डया माक.%टंग

वगैरे #वषयांवर सखोल मागदशन केले जाते.
मोबाईल: ९८५०९९७११० इमेल: contact@joywebservices.com वेबसाईट: www.joywebservices.com
जे हा जे हा एखा या यश वी माणसाची (तुम या आम यात या) वाटचाल बघतो; उ योजकते'वषयी जरा
जा तच ओढ, आ था अस यामुळे 0यातल1च उदाहरणे जा त समोर येतात. नोकर1 करणा4या मंडळींब6ल
मला कोणताह1 आकस नाह1, 0यांनी तो

वीकारलेला एक माग8 आहे . आताशा यवसाया या क ा जरा

9ं दावत अस या, तर1ह1 नोकर1 चा माग8

वीकारणे :हणजे ब4यापैक= “डोकंच लावायला नको, तुम याच

डो?या@माणे चालतो”, मBहCयाचे पैसे स?युअर, मग DमाDमाने जॉब स?युअर... :हणजे अFधक स?युअर
जॉब कडे वाटचाल, Hनव0ृ तीनंतरचह1 JलाHनंग हा असाच 'वचाराचा माग8, @वाह आहे . आKण Lया @कारे
'वचार कMन अFधकाFधक “सोयी” कMन ठे वणे, Lयाला समाजात @चंड मान आहे . ह1च मंडळी मOजा-QबOजा
करताना दाखवतात. पटत नसेल, तर सगRया जाBहराती बघा. Lया, अशाच @कारे जगणा4या मंडळींवर शूट
केले या असतात. 0यामुळे लोकां या मनावर “हे असंच life” वगैरे हवं असे पXरणाम

णो णी होत

असतात. आKण मग अशा @कारे जगYयासाठZ तशा @कारचे जॉ[ज, 0या संधी दे णार1 शहरं , सं था, Colleges
Lयांची कास धरल1 जाते.

सव सम या एकाच प तीने सोड#व$याची मा%हती दे णे 'हणजे श ण “दे णे”
Lया colleges म`ये होलसेल म`ये एकाच पaतीने सव8 सम या सोड'वYयाची तं

सांFगतल1 जातात.

“ डिजटल माक.%टंग” Lया न यानेच अि त00वात आले या @कारा'वषयी हे च :हणता येईल. श[दाब6ल
आ ेप नाह1, पण 0या अंतग8त जे काह1 चाललेलं पाहतो, ते हा वाटतं ... “ये तो होनाह1 था !” मुळात
डिजटल माक.%टंग :हणजे एखा या यवसायाला online मा`यमातून (:हणजेच fडिजटल बरका !)
लोकांपयgत पोच'वणे. Online मा`यमांचा @चंड 'व फोट झा याने @चंड संधी Hनमा8ण झा या आहे त असं
Bदसतं, आKण Lया

े ात @चंड “ कोप” आहे असं अनेक मंडळीं या ल ात येवू लागतं. लगेच अjयासDम

तयार केले जातात, @चंड kफया घेत या जातात, वगैरे वगैरे. Lया सं थांमधन
ू काय सांगतात (:हणजे
“ शक'वतात”) तर :हणे सोशल मfडया :हणजे फेसबक
ु , l'वटर वर कसं काम करा, ि हfडयो माकmBटंग
कसं करा, ते कसं मोजायचं (analytics) वगैरे वगैरे. असा एकच अjयासDम सगRयांना कसा काय लागू
होईल? एखा या मोrया कंपनी कXरता बन'वलेल1 युहरचना छोlयाशा हॉटे ल यावसाHयकाला कशी लागू
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होईल? “त00वं तीच असतात” असं जर1 :हटलं तर मग, मुळात सगRया “माकmBटंग” ची त00व सारखीच
असतात क= ! fडिजटल माकmBटंग :हणजे एखा या यवसायाला online मा`यमातून लोकांपयgत पोच'वणे
असा जर अथ8 असेल, तर माकmBटंग :हणजे एखा या यवसायाला लोकांपयgत पोच'वणे असा अथ8 होईल.
आKण Lयात हे एकच त00व लागू पडतं.

डिजटल माक.%टंग करा, श ण आपोआप होईल
श णह1 अनौपचाXरकपणे “होणार1” kDया आहे . 0यामुळे तु:हाला “fडिजटल माकmBटंग” शकायचं असेल
(अगद1 नोकर1 करYयाकर1ताह1), तर आधी ते वापरा. अगद1 ‘@ोजे?ट बे ड लHनgग’ kकंवा ‘@क पातून
श ण’ वगैरे गwडस नाव

या 0याला एखादं , पण ते कोण0याह1 सं थेत जाऊन शकYयापे ा तुम याच

सं थेत :हणजे तुम यावरच @0य

वापरा. :हणजे करायचं काय? तरkकमान असं ठरवून टाका, “online

वMन मी माझं उव8Xरत श ण (formal वगैरे भानगडीत पडत असाल तर!) मी

वत: या पैशाने कर1न”,

kकंवा मुलेबाळे असणारे मा}यासारखे वडीलधारे असाल, तर ठरवा (आKण इ छा असेल तर!) क= “मी Lया
वषा8त अमुक-अमुक पैसे online मा`यमातून फाव या वेळात मळवीन.” असा Mपांतरण होऊ शकणारा
संक प (Convertible Goal हे 0याचं म4हाट1 नाव) हवा kकंवा `येय हवे. ते `येय सा`य करताना चक
ु ाल,
पडाल, पC
ु हा उभे राहाल वगैरे वगैरे. हे ‘होईल’ श ण.

हे परु े सं असेल?
तुम यापुरता 'वचार केलात, तर हो. आपण ST stand वर गे यावर आप याला जाणारया गा‚यांची माBहती
असल1 kक बस झालं क=. बाक= याह1 सव8 गा‚यांची माBहती हवी, ST stand चं यव थापन कसं चालतं
वगैरे शी तु:हाला स`या कत8 य नाह1, कारण जायचं Bठकाण ठरलेलं आहे . आKण स`या तेच `येय आहे .
एक एक टJपा तु:हाला शकवीत जाईल. :हणजे काय तर पुCहा हा असाच माग8 Hनवडलात , तर
साधारणपणे कोण0या @कार या अनुभवांना सामोरं जावं लागेल ते आधीच ठाऊक असणे व0यासाठZ आगाऊ
तयार1 कर1त राहणे हा न?क=च शहाणपणा आहे परं तु एवढ सगळं कMनह1 एखाद1 'वFच

पXरि थती समोर

उभी राहू शकते हे भानह1 आवƒयक आहे .

हाच अ^यास_म असेल, तर?
एखा या सं थेचा अjयासDम असेलह1 असा. फ?तअशा Bठकाणी ‘ शकायला’ जाताना अनेक ‘अनावƒयक’
गो„ट1ह1 शक'व या जातील हे ल ात ठे वा. सोयीचं वाटत असेल, तर काह1च हरकत नाह1, फ?त डो?यात
तुमचा

वत:चा ‘@ोजे?ट’ तयार ठे वा, :हणजे शकले या (:हणजेच माBहत झाले या) गो„ट1, तं े वापMन

पाहता येतील. एखादं तं

वापMन पाहताना जो बरा वाईट अनुभव येईल, ते होणारं श ण. ह1 तुमची

शदोर1.
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बदल न`कa कुठे अपेc त आहे ?
जी जी रा„… @चंड समa
ृ झाल1, ती ती रा„… नोक4या “दे तात” व सेवा ‘घेतात’. आपला दे श उलटं करतो
बरो[बर. 0या 0या रा„…ांची उदाहरणं, kकंवा आप या माBहतीत या यश वी य?तींची उदाहरणं डोRयासमोर
ठे वल1 क= लगेच ल ात येईल, आपण अFधकाFधक नोक4या ‘दे णारे ’ Hनमा8ण करायला हवेत. LयाकXरता
श ण, अjयासDम येतीलच. @0येकच य?ती अगद1

वयंभू ‘उ योजक’ असेल असं नाह1, पण

‘ यावसाHयक’ kकंवा ‘धCदे वाला’ तर1 करता येईल. ते हाच दे श आKण पया8याने जनता “समa
ृ ” होईल. टJJयाटJJयानेच होईल हे काय8.

अ^यास_म
हे अjयासDम तयार करणारे च मुळात बदलायला हवेत. आप याकडे उ च श† त व @शासक=य नोक4या
करणा4या मंडळींचं इतकं कौतुक का आहे ? मला वाटतं, क= खाल1ल बदल जर केले, तर आपल1 पुढची 'पढ1
तर1 न?क=च समa
ृ होईल :१. पाrय पु तकांम`ये उदाहरणं

यायची ती

थाHनक, Bहरोज ची. Oयांनी @ था'पत श णा शवाय यश

मळवलंय. (उदा. नागराज मंजुळे, ल लता बाबर इ.)
२. अjयासDम अगद1 'वभागानस
ु ार (छोlयात छोटा 'वभाग असावा) तयार करावा.
३. अjयासDम करतानाच Lयामंडळींची मदत Šयावी. :हणजे एखादं “कामच” करायला Šयायचं आKण
सपोट8 ला :हणजे सावरायला ह1 मंडळी असतील.
४. अपयश :हणजे failure लाह1 यशा इतकंच मह00व

यावं.

५. @0येक काम करताना, नंतर आले या अनुभवांची “'वचार @kDया” सांगायला @ेXरत करावं.
६. वर1ल कामांचे “Documentation” न करता ल ात ठे वYयावर (तसेच तेह1 आवƒयक तेवढे च) भर
यावा.
७. @0येक अनुभव

वत:च Šयायला हवा असं अिजबात नाह1. सहका4यां याह1 अनुभवातून आपण शकू

शकतो. मोठा शहाणपणा आहे तो, हे Qबंब'वले पाBहजे.
८. हे सगळं चालू असताना, आजब
ू ाजू या जगातले भाव भावनांचे ह ले कसे झेलायचे आKण आपण
आप या @क पातच कसं @ेXरत राहायचं हे दे खील बोलत राहायला हवं.
ये0या Bदवाळी या पहाटे पहाटे “जा तीत जा त उ योजक घड'वYयाचा” संक प सोडून नवा वषा8चं आपण
वागत कMयात का?
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- सौ म3 घोट5कर,
Online Marketing चे स लागार,
Joy Web Services Pvt. Ltd. पुणे चे संचालक
या #वषयाशी 9नगडीत असलेले अजून लेख वाचायचे असdयास अथवा download करायचे
असdयास या link वर click करणे ===> http://joywebservices.com/shikshanvedh/
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