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नयातीसाठ

यह
ू रचना (strategy)

(व*ताराची सहज +ेरणा::उ योग- यवसाय, यापार-उद2म वाढायला लागला, क6 *वाभा(वकत:च कोण9याह2 हाडा;या उ योजकाला (व*तार
करायची +चंड इ;छा नमाण होऊ लागते. काह2 गैरह2 नाह2 9यात, *वाभा(वक आहे ते. उ योजकतेचे लCणच
Dहणता येईल. “एवढं च आता...बास” असं जर का तो Dहणत असेल, तर तो हाडाचा उ योजकच न हे . +थम
*था नक पातळीवर, नंतर इतर शहरांत, राMयांत व NमाNमाने दे शांतगतह2 यवसाय करOयाची उमेद 9या;या
मनात नमाण होते व तो नयातीची *व ने पाहू लागतो.

युहरचनेत थोडा बदल:माकQRटंग;या STट2ने थोडासा बदल करावा लागतो नयातीसाठ . कारण मळ
ु ात जगाला माल (वकायचा असतो.
9यातUया (व(वध दे शांची सं*कृती, 9यातUया लोकां;या सवयी इ. (व(वध अंगांचा अXयास कYन +मख
यह
ु
ू

रचना(strategy) ठरवावी लागते. उदा. आखाती दे शांम[ये एखादे उ9पादन (वकायचे झाUयास, 9याला Rहरवा रं ग
वापरला, तर तो भाव नक जवळीक नमाण करे ल, आपण ]ाहकावर जा*त +भाव पाडू शकू. 9या 9या दे शा;या
तां^_क +गतीनुसार, राजक6य ि*थतीनुसारह2 ठरवावे लागते. आabकेत यं_सामु]ी (वकायची झाUयास सेमी-ऑटो
नवडUयास अdधक चांगले... वगैरे..

यूहरचना ठरवताना लCात घेOयाजोगे १० +मुख मुfे :१. सुgवातीस एकाच (वभागावर aकंवा एखा याच दे शावर लC कRhत करा.
“एकदम सवच जग” असं ठरवन
ू नाह2 चालायचं. नेपोiलयन नी aकं वा iसकंदराने अथवा iशवाजी महाराजांनी
दे खील पर*पर (वरोधी दोन तीन मुलुख एकाच वेळी पादाNांत करOयाची मोह2म हाती घेतUयाचे ऐaकवात नाह2.
साkाMय (व*तारा;या सुgवातीस तर नlक6च नाह2. ह2 नवड बmयाचदा तुमचं तकडे कुणी रहात असेल, aकं वा
तुमचच वा*त य पूवn होतं, aकं वा समोYन यापार (वचारणा झाल2ये, +दशनासाठ आवाहन आहे aकं वा चlक
“*कोप जा*त आहे ” oया Gut Feeling नेह2 होऊ शकते.
तुमचे नवडलेले कारण काह2ह2 जर2 असले, तर2 “oया अमक
ु अमक
ु दे शात माpया मालाचा खप होऊ शकेल” oया
भावनेला सबळ करणारं एक तर2 +मुख कारण मी शोधायलाच हवं! कारण “ये धrदे का मामला है ” फlत Gut
Feeling चा नाह2.

२. 9या दे शाचा थोडा अXयास करा.
तुDह2 तो दे श नवडOयामागे काह2 कारण तर आहे च, पण आता तुम;या उ9पादना;या संभा य (वN6;या STट2ने
खास (वचार करा. तेथील लोकां;या सवयी कशा आहे त, सामािजक जीवन कसे आहे , वाहतूक, दळणवळण
यव*था इ. तुम;या उ9पादना;या STट2ने सोयी*कर आहे क6 नाह2, सदर दे शासोबत आपUया दे शाचे सां*कृ तक
संबंध कसे आहे त, सामा यक गोTट2 कोण9या आहे त वगैरे वगैरे.
थोडlयात, 9या दे शात तुDहाला नेtवaकuग करायचं आहे हा STट2कोन ठे वा, (वN6 करायची जर2 असल2, तर2
आधी थोडे संबंध नमाण कYनच.
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३. सुgवात एका उ9पादनाने aकंवा एका रजने करा.
आता तुम;या (व(वध उ9पादने-सेवा oयांपैक6 सुgवातीला 9या दे शासाठ +थम एखादं उ9पादन अथवा एका
+कार;या सेवा नवडा. उदा. फूड +ोडlट चातुमचा यवसाय असेल, आwण, तुDह2 मसाUयाचे पदाथ तसेच
सरबतेह2 तयार करत असाल; तर सुgवात एका पासून करा. oयाचा अथ मसाUयाचे पदाथ “पीच” करत असताना
सरबता;या ऑडर yयाय;या नाह2त का? तसे नाह2. yया पण एक तर 9याची (वपणन यव*था पूण असायला
हवी, आwण फlत “पीच” करOयाची गोTट चालल2ये. एका व*तूची तुमची सवय लागल2 aक तुDह2 नंतर काह2ह2
(वकू शकता ना! “Specific is Terrific” असं Dहटलं जातं, 9याचाच वापर करा.

४. aकंमती(वषयीचे धोरण
aकमती कशा +कारे लावावया;या आहे त हे आधीच, Dहणजे अगद2 एकह2 (वचारणा होOयापूवnच ठरवून yया.
नंतर गƒधळ नको. मुळात तुमचेह2 कॉि*टं ग यवि*थत असू

या. Dहणजे व*तूची aकं मत, 9याचे forwarding

खच, आंतरराT‰2य दळणवळण खच इ. आधीच तयार कYन ठे वा. एक वेगळे “ नयातदरप_क” बनवा. 9या+माणेच
aकमती सांगा-सांगत जा.

५. वेगळे सेUस टूल aकट तयार करा.
हे खास नयातीसाठ असेल. काय असेल oया;यात? हे खरं तर फlत संगणकावरच असेल. एक फोUडर oया
*वYपात. oयाची दस
ु र2 आव9ृ ती राह2ल “नेट” वर Dहणजे वेब साईट oया *वYपात. oया दोrह2 Rठकाणी तुDहाला
सतत व*तू भरत राहा या लागतील, कालांतराने बदला याह2 लागतील. साधारणत: oयात तुमची सव कागदप_े
( नयातीसंदभात), वेगळे माRहतीप_क, +ेझr
े टे शन, +ोफाईल, फोटो, ि ह‹डओ वगैरे असेल. अथात वेब साईट वर
हे च सव एक_ ठे वता येईल.

६. संपकास सुgवात करOयापूवn
आता आपल2 सव तयार2 झाल2, असं वाटलं क6 काह2 तयार2 संपक साधने वापYन बघून करावी लागते. ह2
सगळी ताल2म असेल फlत. Dहणजे तुम;या ]प
े टे शन कYन पाहणे वगैरे. नयातीत
ु म[येच डमी मीट2ं•ज, +ेझr
बरचसं संभाषण online होतं. 9याक•रता *काईप, गो टू मीRटंग इ. साधने वापरल2 जातात. ती वापYन पहा.
*काईप च बेiसक हजन (वनामU
ु य आहे , तर 'गो टू मीRटंग' चे ‰ायल हजन (वनामU
ु य आहे . oयाiशवाय इतर
chat ची साधने आहे तच.
औ योdगक उ9पादनांम[ये काम करत असाल, तर अiलबाबा Rह साईट जYर वापYन पहा. 9यात 9यांचे “trade
manager” हे chat साठ असलेलं एकsoftware आहे .अव“य वापरा.
युlती: आपले +ेझr
े टे शन यवि*थत होतंय ना हे पाहOयापूवn लोक काय करतात हे पाहणं उdचत. नेटवर
(वनामुUय वे^बनार सतत असतात. ती शोधा, २-४-५ +9यC अटड करा, 9यात शंका (वचारा, एकंदर2त काय, तर
*वत:ला तयार करा.

७. (व(वध online पोटUस वर नाव-नƒदणी करा.
तुम;या यवसाया+माणे, उदा जर B2B यवसाय असेल, तर अiलबाबा हे उ9तम portal आहे . 9याiशवाय
indiamart, trade इं‹डया वगैरेह2 आहे त. जर2 तुDह2 काह2 नधी नयातीसाठ ठे वला असेल, तर2ह2 तो आ9ता
एकदम “पेड” अक—ट घेऊन खच कY नका. +थम +9येकाची (वनामूUय आव9ृ ती वापरायला सुgवात करा.
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(वनामूUय आव9ृ तीत *वत:ला जा*त काम करावे लागेल. तेच अपे˜Cत आहे . एकदा का तुDहाला हे काम
अंगवळणी पडलं, aक सहकार2 तयार करा aकं वा पेड हजन yया, खरं Dहणजे दोrह2 करा.

८. oया कामाक•रता एक वेगळा इमेल आयडी नेमून yया.
नयातीसंदभात आलेले सव मेUस oयाच इमेल आयडीवर मागवा. उदा. export@yourcompany.com असा. तुDह2
जर gmail aकं वा याहू असा इमेल आयडी वापरत असाल, तर नयातीसाठ नका वापY. *वत:;या कंपनीचा
(वशेष इमेल आयडी नसणे oयांनी तुमची + तमा थोडी डावी राहू शकते. आwण oयाकर2ता फार खचह2 नाह2,
iशवाय तां^_क कौशUयह2 फार नाह2 लागत.
तुमची वेबसाईट असेल, तर डे हलपर तुDहाला हे लगेच कYन दे ईल. नसेल तर एक साईट तयार कYन yया.
सोबत ४-५ इमेल आयडी iमळतातच. 9यातला एक export असा कYन yया.

ट प: जर gmail वापरायची जा*त सवय असेल, तर हा दे खील इमेल आयडी 9यावर वळवता येतो. Dहणजे
export वर आलेले सव इमेUस आपोआप gmail वर येतील. gmail ला एक लेबल लावून yया, Dहणजे
ओळखताह2 येतील.

९. कामाचे भाग कYन yया.
तुमचे काम तुDह2 *वत:च (सुgवातीला) करणार असाल, तर तुम;याकडे वेळ मा_ मयाRदतच उपलœध आहे .
9यामुळे 9यातच “भाग” करणे ओघानेच आलं. एक तर oया कामाला वेगळा वेळ काढत जा, तुम;या gट2न
कामा य त•रlत; iशवाय 9याचेह2 दोन भाग करा. एक भाग •रसच – Dहणजे शोध मोRहमेचा – माकQtस वगैरे,
दस
ु रा भाग +9यCसंपक, अथवा ठरवलेले काम करणे. oयातला बहुतांश वेळ संगणक व इंटरनेट वरच जाईल.
ट2प: हे सव तुमचा चालू यवसाय न थांब(वता करायचे आहे , 9यामळ
ु े वेळेचे भान हवेच. इंटरनेट वर काम
करताना “time doctor” सारखे साधन वापरा. aकं वा चlक १ -१ तासाचा गजर लावून ठे वा. Dहणजे वेळेत
आवराल.

१०. शंकांना 9व•रत (वेळेत) उ9तर

या.

आलेUया शंका, +“न वेळेत हातावेगळे करा. तुDह2 24 x 7 online राहणं (aकं वा तुम;या कमचाmयांनीह2)
अिजबात अपे˜Cत नाह2. फlत आलेUया queries लगोलग हाताळायची सवय लावा. वेळ लागत असUयास तसे
कळवा.

ट प: export@yourcompany.com सोबतच export-queries@yourcompany.com असा aकं वा त9सम आणखी एक
इमेल आयडी तयार कYन वापरा. तो दे खील तुDह2च हाताळलात, तर2 यावसा यक Rदसेल आwण काम वाढलं aक
वेगळे (वभाजन तयार असेल !
एकदा का तुमची अशी यूहरचना झाल2, क6 सावज जा¡यात सापडायला aकतीसा वेळ लागणार?
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मोहन घोट कर, पुणे.

गेले २५ वषा&पासून म शनर उ)तादक, व आता स-लागार, तसेच Joy Web Services Pvt.. Ltd. या online
माक@Aटंग कंपनीचे संCथापक-संचालक.
Email: contact@joywebservices.com
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