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उ योजकतेची इ-पहाट अथात online माक$%टंग!

मी )वत: “online माक टंग स लागार” ,कं वा इं-जीत “Online Marketing Consultant” अशी माझी
ओळख क3न

यायला लाग6यापासून मला अनेक 9कारचे 9:न ;वचारले जाऊ लागले-अजूनह= ;वचारले जातात.

उदा....
“हे online माक$%टंग Aहणजे न कC काय भानगड आहे हो?”
“हां.. Aहणजे तुAह= शेअर माक$टचं काम करता तर!”
“तुमJयाकडे वेब साईट LडझायMनंग क3न Nमळतं ना?”
“ते जरा.. फेसबुक Nशकवाल का आप6याला?”
काह= जण तर च क...
“ते lottery चंच काम ना?” असह= Aहणून गेले.
,कं वा Sया आTत)वकCयांना “काळजी” वगैरे वाटायची ते भीत भीत...
“बरं चाललंय ना रे बाबा ? नाह= Aहणजे ह6ल= काह=तर= काATयुटर चं काम करतोस असं ऐकलं;
Aहणून काळजीने ;वचारलं हो !”
खरं Aहणजे Xयांना “भागतंय ना रे बाबा?” असंच ;वचारायचंअसेल कदाYचत; पण तो मुZा येथे नाह=.
उ योजकाला एखाद= नवीन वाट चोखाळताना ;वचार6या जाणारया असं\य 9:नांपैकCच तो एक. काह= खवचट,
तर काह= खरो\खर काळजीने ओत9ोत भरलेले. आ]ण Xया 9:नां वारे मा^यासार\या सरावले6या उ योजकाला
_ास बीस हो`याचा 9:नच उaवत नाह=. 9Xयेक वेळी मी तो एक नवा “F.A.Q” Aहणजेच “Frequently
Asked Questions” अथात “वारं वार ;वचारले जाणारे 9:न” bयापैकC एक 9:न Aहणूनच घेत आलो आहे .
Xयामळ
ु े होतंय काय, कC माझी “Repository” Aहणजेच “dान-ठे व” 9Xयेक 9:नाग]णक वाढत जाते, आ]ण कधी
कधी, काह= 9:न अगद=मुळापासून हादरवून टाकतात. Xयांचं उXतर शोधता शोधता, मलाह= माझी गाडी न कC
hळावर चालल= आहे ,क नाह=; हे तपासता येतं आ]ण नसेल तर Mतला आणताह= येतं.
आता bयापुढे bया लेखात एका उ योजकासाठi (9)था;पत ,कं वा नkयाने kयवसाय क3 इिJछणाnया सवाoसाठi)
online माक$%टंग हे काय क3 शकते, आ]ण हे सगळं कसं करायचं bयाचा आपण बnयापैकC लेखाजोखा घेऊ,
Aहणजे हा लेख वाच6यावर तुAहालाह= online माक$%टंग Xवqरत करायची 9ेरणा तर न कCच Nमळे ल.

online माक$%टंग Aहणजे न कC काय?
“online” चा अथ इंटरनेट ला कने टे ड असणे.
“माक$%टंग” AहणजेतुमJया बाजारपेठेपयoत पोच`यासाठi के6या जाणाnया ,rया ,कं वा कृती.
Aहणजेच online माक$%टंग Aहणजे इंटरनेट ला कने ट झा6यावर होणारे माक$%टंग.
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इतका साधा आ]ण सरळ ;वचार क3यात. तुमचा जर kयवसाय असेल, ,कं वा चालू करायचा असेल, तर तुAहाला
इंटरनेट माफत “kयवसाय” ,कं वा“;वचारणा” हkया आहे त. वेब साईट ,कं वा सोशल NमLडया ,कं वा SEO वगैरे
तXसम शwद जरा बाजूलाच ठे वूयात. फ त एवढा एक आ]ण एकच ;वचार मनाशी धhयात कC ....

“मला इंटरनेट

वारे “धंदा” हवाय” ,कं वा “inquiries” हkया आहे त”

bयासोबत Xया ;वचारणा bया order मyये hपांतर=त करणे, नंतर चा पाठ पुरावा करणे इXयाद= कामेह= online
वारे करता येतीलच. परं तु %ह तं_े तुAहाला कदाYचत अवगत असतील. अडचण मु\य आहे ती Aहणजे ;वचारणा
Aहणजेच inquiries ,कं वा ल=zस ची.
तर आता आणखी सोTपं क3यात:“online माक$%टंग Aहणजे इंटरनेट

वारे ल=ड Mनमाण कर`यासाठi केलेलं ;वNश{ट माक$%टंग”

काह= शंका-क6पनांचे Mनराकरण
online माक$%टंग के6या के6या एका रा_ीत ,कं वा म%ह|यात गुगल वर प%ह6या नंबर ला येत
नाह=.
online माक$%टंग साठiह= 9चंड क{ट करावे लागतात – कदाYचत सुhवातीला थोडे अYधकच.
जा)त नाह=, परं तु bयाकर=ताह= तुAहाला काह= “बजेट” लागेलच.
इंटरनेट Aहणजे सगळं “चकट-फू” हा ~म डो यातून काढून टाका.
एखा या सं)थेला जर= हे काम %दलंत, तर=ह= ८०-२० तXXवा9माणे २०% च काम तुAहाला
करावं लागेल, जे अपे•‚त पqरणामांकqरता ८०% महXXवाचे ठरते.
खरं Aहणजे अपे•‚त पqरणामांकqरता online माक$%टंग ह= एक सवय Aहणूनच Nभनायला हवी.
नुसती वेब साईट क3न (XयाJयावर ,कतीह= पैसे खच केलेले असले तर=ह=) भागत नाह=.
वेळोवेळी अशा सुचना येत राहतील, पण एकदम घाब3न जाऊ नका. bयासूचना आव:यकच आहे त, Aहणजे
तुमचीह= तयार= होईल कारण online माक$%टंग हे तुAहाला 9चंड फायदे शीर असे तं_ आहे . जर= तुAहाला ठाऊक
असले (Aहणूनचतर तुAह= हा लेख वाचताय ना!) तर=ह=

थोड यात आपण bयाचे 9मुख फायदे पाहूयात:-

online Aहणजे 24 x 7 Aहणजेच कायम)व3पी उघडे असलेले दक
ु ान.
)थानाचे बंधन नाह=. कोठूनह= तुAहाला -ाहक हाताळता येतात.
वेळेचे बंधन नाह=. कोणXयाह= वेळी, उपलwध वेळेनस
ु ार काम करता येत.े
9चंड आवाका – तुमचा माल तुAह= कोठे ह= ;वकू शकता.
‚णाधात kयवहार पण
ू होतात.
हे फायदे बMघतले तर, काह= प‡य पळून हा माग )वीकारायला तुमJया मा^यासारखा उ योजक हसत-खेळत
तयार होईलच. 9Xय‚ ;वषयाला हात घाल`यापव
ू ‰ एक – दोन गो{ट=ंचे आणखी )प{ट=करण कर`याची मला गरज
वाटते:Online नी काय होत नाय राव !
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“online नी काय होत नाय राव, शेवट= आपलं रे Šयल
ु र माक$ट=ंगच बरं !” असं Aहणणार=ह= बर=च मंडळी असतात.
Xयांनी एक तर bया 9कारात kयवि)थत ल‚ घातलेलं नसतं , ,कं वा Xयांना काह= चुकCचे अनुभव आलेले
असतात. मुळात“फ त online” असं काह=च नसतं, Xयाला offline ची जोड हवीच; तशी kयूहरचना हवी , तरच
अपे•‚त पqरणाम Nमळू शकतील. Xयामुळे, अडखळत-चुकत जर= सुhवातीला अपे•‚त पqरणाम लाभत नसतील ,
तर=ह= एका ;व:वासाने ह= मागrमणा करावी लागते, तो ;व:वास Aहणजे:“एकदा का सव गो{ट= सेट झा6या कC, online माक$%टंग

वारे माझा kयवसाय एका वेगŒयाच )तरावर जाईल

bयाची मला खा_ी आहे . सh
ु वातीस अपे•‚त पqरणाम न %दसणे हा bयाच मागावरचा एक टTपा आहे . It’s just a
part of the whole process.”
हा ;व:वासच तुAहाला वेळोवेळी बळ दे ईल
मी सवd नाह=
मी हे सगळं Nल%हतोय, हे “Nशकवणे” bया उZेशाने नाह=, मला “तd” Aहणून Nमरवायचेह= नाह=. एक सह9वासी–
थोडा तुमJया (कदाYचत) आधी Mनघालेला, bयाच नाXयाने थोडी मा%हती

यावयाची Aहणून हा लेख वगैरे.

थोड यात काय, तुAहालाह= काह= बाबतीत काह= अYधक मा%हती असू शकेल. dान हा एक समु• आहे . दस
ु रं
Aहणजे, मी हे कुठ6याह= “ डिजटल माक टंग” सं)थेत (नkहXयाच पव
ू ‰) Nशकलेलो नाह=, तर माझा )वत:चा
इंिजMनयqरंग kयवसाय online माyयमातून वाढवताना कमावले6या यशाव3न Nशकले6या चार गो{ट= आहे त.
चला, लागुयात कामाला आता.

o

पायर" एक: त'
ु हाला काय )वकायचं ते ठरवा

kयवसाय करायचाय ना? मग काह=तर= ;वकायला लागेल ना! ते आधी ठरवा. साधारणत: दोन 9कारचे “पदाथ”
तुAह= ;वकू शकता:एखादं उXपादन (product) ,कं वा एखाद= सेवा.
तुमचा kयवसाय अि)तXवात असेलच ,कं वा ठरवलेला असेल तर काह= अवघड नाह=. पण जर का नसेल तर मा_
ठरवावा लागेल. आप6या उ योजक Jयाच ऑग)ट Jया अंकात Affiliate Marketing ;वषयी Nल%हलेला लेख
वाच6यास bयाची क6पना येईल.

o

पायर" दोन: /ाहक आक)ष2त कर3यासाठ4 5यह
ु रचना (strategy)

kयुहरचना Aहणजे सyया भाषेत सावज जाŒयात पकड`याकर=ता केलेल= ज‘यत तयार=. “Preparation is Half
Done” अथात योŠय तयार=त अध$ यश सामावलेले असते असंAहणतात. ह= kयुहरचना Aहणजे तुमचे उXपादन
अथवा सेवा ;वकत घेणारे -ाहक हे कोठे सापडेल, Xयाला आक;षत कर`यासाठi काय काय करावे लागेल इ.
ठरवणे Aहणजे kयुहरचना. साधारणपणे इंटरनेट वर २ 9मुख मागाoनी -ाहक आक;षत केले जाते:-

माग2 १: कंट? ट माक टंग
“कंट? ट माक टंग” Aहणजेच -ाहकास भावणारा, XयाJया सम)या सोड;वणारा ,कं वा Xयाला आव:यक वाटणारा
असा मजकूर ,कं वा कंट’ टसतत Nल%हत राहून Xयास आक;षत करणे. bयासाठi हा मजकूर 9थम तयार करावा
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लागेल. आ]ण मग तो XयाJयापयoत पोहोचवायलाह= लागेल. Aहणजे मग हळू हळू आपले वाचकांबरोबर एक नाते
Mनमाण होते. एकाच ;वषयावर (Sयात आप6याला अYधक मा%हती आहे ) असा मजकूर Nल%हत रा%ह6याने हळू हळू
आपले नाव पस3 लागते, व आपण सदर ;वषयातील एक अYधकार= kय ती Aहणून गणले जाऊ लागतो.
मा|य, ,क सुhवातीला bयात थोडा वेळ लागेल, आ]ण तुमJया संयमाची तशी कसोट=च पाहणारं हे काम आहे ,
परं तुXया मानाने offline पे‚ा Aहणजे 9Xय‚ जा%हरात, live शोज, ,कं वा इkह’ ”स वगैरे कर`यापे‚ा हे खूपच
कमी खYचक पडेल, आ]ण इंटरनेट ची kयाTती प%हल= तर तुAह= फार झपा”याने 9Nस• होऊ शकता, Nशवाय
तुमचं 9Nस•ी माyयमह= तुमJयाच हातात राहतं !

तर @यात या Aमख
ु पायBया 'हणजे:अ. तम
ु Jया उXपादन अथवा सेवे;वषयी मजकूर तयार करणे. (एकदाच): (Primary Content)
हा मजकूर बहुधा ि)थर राहतो. फार बदल होत नाह=त. परं तु हा तयार करताना फोटो वगैरे एकदाच
परं तु उXतमच काढून –या. मजकुराचा दजा, Xयाचं 9फ
ु र=Lडंग वगैरे kयवि)थत असू

या. kयाकरणातील

चुका वगैरे नकोत. हा मजकूर तुमJया वेब साईट वरच असणार आहे आ]ण %ह वेब साईट Aहणजे
तुमचा online आरसा असतो. तो उXतमच असायला हवा. अनेक कंप|यांJया वेब साईटसवर अXयंत
Mन{काळजी पणाने हा मजकूर टाकलेला %दसतो. bयामुळे 9Mतमा डागाळते.
ताXपय:- तुमचे उXपादन ,कं वा सेवा ,कतीह= उXतम असल= तर=ह=, वेब साईट वर=ल मजकुराचे 9ुफ
र=Lडंग कराच, खरं Aहणजे हा मजकूर kयवि)थत, चांग6याkय ती अथवा सं)थेकडून Nलहूनच –या. पैसे
पडतील, पण एकदाच.
हा मजकूर तुमJया साईट वर ि)थर पानांJया )वhपात राहतो.

ब. तम
ु चे उXपादन अथवा सेवा bयांचे ;व;वध पैलू -ाहकांना कशा9कारे उपयु त पडू शकतील
असा मजकूर तयार कर=त राहणे (सतत): (Appealing Content)
सततbयाचा अथ असा अिजबात नाह=, ,क सकाळ संyयाकाळ लोकांना फेसबुक-whatsapp व3न
अनाव:यक मेसेजेस पाठवत राहायचे. साधारणत: 9थम तुमचं उXपादन अथवा सेवा ह= न कC कुठल=
सम)या हाताळती आहे हे ठरवा आ]ण मजकूर तयार करा.

उदा. आमचे एक -ाहक “;व–नहता” जे प`ु यात Fire Alarm Systems तयार करतात. ह= Fire
Alarm System काय करते; तर आग इमारतीतल= अथवा कारखा|यात6या कुठ6याह= भागात

आग लागल=, ,क Xवqरत तेथील धरू ,कं वा तापमान Detect करते, आ]ण पqरसरातले अलाAस
घणाघणा वाजू लागतात. Xयामळ
ु े कमचार= जागत
ृ होवून लगेच आग ;वझ;व`याची तयार=
य•
ु पातळीवर करतात.
इथे, Aहणजे “;व–नहता” Jया बाबतीत बोलायचं झालं; तर Xयांचं उXपादन झालं-Fire Alarm
Systems. Aहणजे आधी मजकूर तयार करायचा तो Fire Alarm Systems बाबत Aहणजे सव
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तां›_क तपशील. आ]ण नंतर करायचा तो Xयांची Fire Alarm Systems जी सम)या हाताळते,
Xयाचा. Fire Alarm Systems ह= Fire ,कं वा आग ;वझ;वणार= यं_णा नसून, ती लाग6याJया
धो याची Xवqरत सच
ू ना दे णार= यं_णा आहे . Xयामळ
ु े Fire Alarm Systems सम)या कुठल=
हाताळते तर : “आग लागल=; तर= कळल=च नाह=” ह=. Xयामुळे हा असा मजकूर bया 9मख
ु
सम)येला क’•)थानी ध3न Nलहायला हवा.
एकदाका तुAहाला तुमचे उXपादन ,कं वा सेवा कोणती सम)या हाताळते हे कळलं ,कC तुमJया अवती
भवती घडणाnया सव 9कारJया घटनांमधून हा मजकूर तयार करता येतो. तुमJयाच बाबतीत bया
गो{ट= घडायला हkयात असंच काह= नाह=. Sया 9कारJया kयवसायात तुAह= काम कर=त असाल; Xया
‚े_ात6या महXXवाJया वाटणाnया घडामोडींवर तुमचे ल‚ असतेच; ते फ त लोकांबरोबर “शेअर”
कर`याची सवय लावून –यायची आहे . ब)स. bया ;व;वध घटनांचा आधार घेऊन तुAहाला छोटे छोटे
लेख, िkहLडओ, )लाईड शोज तयार करावे लागतील ,कं वातयार क3न –यावे लागतील.)वत: करणेह=
काह= खूप अवघड नाह= हे . एकदा सवय लागल= ,,क अगद= सहजहोऊ लागेल. फ त Aहट6या9माणे हा
एक “सवयीचा” भाग kहायला हवा.
हा मजकूर तुमJया साईट वर “wलॉग” ,कं वा “लेख” अथवा एखा या दस
ु nया संकेत )थळावर दे खील
असेल, असू शकेल.िkहLडओ साठi यु”युब %ह साईट तर )लाईड शो साठi )लाईड शेअर %ह अXयंत
उपयु त साईट आहे .

ट"प: लेख कोठे ह= असला/असले तर=ह=, Xयात तुमJया उXपादनांचा मजकूर असले6या ि)थर पानांची
Nलंक टाकायला अिजबात ;वस3 नका.

क. लघ-ु मजकूर अथात micro content
तुमJया ‚े_ात होणाnया ;वशेष घटना, घडामोडी, नवीन बदल इXयाद= ;वषयी सतत whatsapp ,कं वा
फेसबुक, ”;वटर, Nलं ड इन वर पोि)टं ग कर=त जा. जेथे गरज पडेल तेथे तुमJया वेब साईट ची Nलंक
सु•ा दे त रहा. फ त सतत नको. लोकांना Xयांना काह= ;वकलेले आवडत नाह=; तुAहाला आवडते का?
ऐवजी एखादा 9:न हाताळून मोकळे पणाने Xयाचे उXतरह= Xयात समा;व{ट करा.

माग2 २ : इंटरनेटवर जा हरात करणे
कंट’ ट माक$%टंग साठi वेळ Nमळत नसेल, तर सुhवातीला (,कं वा कायमह=) इंटरनेट वर जा%हरात करता
येत.े गुगल adwords, फेसबुकह= माyयमे सवाYधक वापरल= जातात. bयांचे काय पीपीसी वर चालते,
Aहणजे“पेपर ि लक” Aहणजे िजत या ि ल स होतील, Mततकेच पैसे

यायचे. bयाचे खप
ू च फायदे

आहे त. उदा. आपले बजेट ठर;वता येत,े कोणापयoत जा%हरात पोहोचवायची हे ठर;वता येत,े हवं तेkहा
थांबता येत,े वगैरे.
bयाNशवाय औ योYगक उXपादक वापरत असलेला लोक;9य माग Aहणजे indiamart व तXसम वेब
पोट6स वर जा%हरात करणे. B2B Aहणजेच ›बझनेस टू ›बझनेस साठi हा उXतम पयाय आहे ; तसेच
B2C Aहणजेच ›बझनेस टू कॅ|^युमर साठi “just dial” हे दे खील चालेल. परत हे पयाय सवाoना
चालतील का? ;ववा य. क3न पहा.
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कुठला माग2 Hनवडाल? माग2 १ कJ माग2 २
कोणताह= माग Mनवडला, तर=ह= अपे•‚त काय आहे ; तर संभाkय -ाहकाने तुमJया “दक
ु ानावर” येणे व
मालाची ;वचारणा करणे ,कं वा माल खरे द= करणे ,कं वा तुAहाला अपे•‚त एखाद= कृती करणे. उदा.
“sms” करा; ,कं वा “whatsapp” -ुप ला जॉईन kहा वगैरे. bयालाच Aहणतात “कॉल टू अॅ शन”
Aहणजेच तुमJया साईट वर ,कं वा इतर %ठकाणी असं काह=तर= असणे ,कं वा 9दNशत करणे, Sया वारे
-ाहक तुAहाला हवी असणार= कृती करे ल.
दक
ु ाने Aहणजेच तुमचं इंटरनेट वर असलेलं ;व;वध 9कारचं अि)तXव. Xयात6या Xयात तुमJया वेब
साईट ला आपण तुमचं online दक
ु ान Aहणू शकू, िजथे येवून -ाहक तुमJया ;व;वध दालनांत ठे वलेला
“माल” पाहू शकतील. रस वाट6यास ;वकत वगैरे घेऊ शकतील. अथात bयाकqरता तुमJया वेब साईट
वर तशी स;ु वधा हवी. Aहणजेe-commerce वगैरे. पण हे सव)वी तुमJया kयवसाय )व3पावरच ठरे ल;
नाह= का? असो.पण जर= तुमची वेब साईट %ह e-commerce नसल= तर=ह= -ाहकाने संपक पानाव3न
तुAहाला फोन अथवा इमेल माyयमातून तुAहाला संपक साधावा %ह तर तुमची अपे‚ा असणारच.
सांगायचा मुZा असा, कC अगद= तुAह= “माग २: पैसे दे वून जा%हरात” हा जर= माग Mनवडलात, तर=
Xयातून Mनमाण झालेला “ल=ड” हा -ाहकात hपांतर=त करायला तुAहाला XयाJयाशी एक नातं Mनमाण
करावं लागतं. हे नातं Mनमाण करणारा दव
ु ा Aहणजे तुमJया वेब साईट वर असणारा “कंट’ ट”.
“माग १ कC माग २” bया 9:नाJया फंदात न पडता, तुAह= खाल=ल माग वापर6यास अYधक ¥ेय)कर
ठरे ल :

माग १

Xयावर 9ाथNमकमाक$%टंग मटे qरयल
तयार करणे

ि)थर मजकूर ठे वणे
- उXपादनाJया
,कं वा सेवेJया
तां›_क बाबी वगैरे

१.

माग २

तुमचा "माल" का
–यावा ,कं वा Xयाची
वैNश{”ये अथवा तो
सोडवीत असले6या

जा हरात

सम)यांची मा%हती
दे णारा मजकूर

9थम मुलभूत माक$%टंग मटे qरयल तयार क3न –या, उदा. वेब साईट, िkहLडयो, online मा%हतीप_क,
)लाईड शो इXयाद=. (पुढे आपण पाहूयात)
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Xयावर मूळ मजकूर (ि)थर )व3पातील अचल मजकूर) टाकून –या, शेवट= “येथे” -ाहक येणे अपे•‚त
आहे . ह= तुमJया वेब साईट ची “पेजेस” असतील.

३.

तुमJया सेवा ,कं वा उXपादने -ाहकांनी “का” –याkयात ,कं वा –यावीत bया;वषयी थोडा मजकूर तयार
करा. हा मजकूर तुमJया वेब साईट वर अथवा इतर %ठकाणी ;वराजमान हवा. हा मजकूर श यतो
wलॉग ,कं वा आ%टकल bया 9कारचा असेल.

४.

आता तुAहाला माग २ अथात “जा हरात” करायला हरकत नाह=.

सरळ सरळ माग2 २ (जा हरात) का नको?
पारं पाqरक माक$%टंग मyये काय होतं; कC आकषक जा%हरात क3न -ाहक तुमJयाकडे आक;षत होतो,
नंतरतुAह= तुमJया वाक-चातुयाJया कौश6याने, अथवा Mनरं तर पाठ पुराkयाने Xयाला तुमचा “माल”
;वक`यात यश)वी होता.मळ
ु ात पारं पाqरक माक$%टंग मyये तुमचा व तुमJया -ाहकाचा जसा थेट संबंध
येतो, तो online मyये येईलच असे नाह=; ,कं बहुना, बहुतांशी नाह=च. Xयामुळे तुमचे वाकचातुय 9Xय‚
दाख;व`याची तुAहाला मळ
ु ात संधीच Nमळत नाह=. online -ाहक तुमJया जा%हराती वारे तुमJया
दक
ु ानापयoत Aहणजेच तुमJया landing पेज वर Aहणजे तुAहाला तो जेथे यायला हवाय, Mतथे
आ6यावर तुमJया दक
ु ानात6या ;व;वध दालनात ,फरतो (पेजेस- आ%टक6स) आ]ण ते पाहून तुमJया
;वषयी मत बन;वतो. मग तो ठरवतो, कC तुमJयाकडून “माल” –यायचा कC नाह=.
इथे जर Xयाला आव:यक, योŠय असं काह= सापडलं नाह=, तर तो काह=च घेत नाह=, संपक ›बAपक तर
सोडाच. Xयामुळे योŠय मा%हती, मजकूर अस6याNशवाय जा%हरात करणं अMतशय धो याचं ठ3 शकतं.
बहुतेक “offline” मंडळी इथेच चुकतात; लाखो hपये खच क3न बसतात, हाती काह=च पडत नाह=,
आ]ण Aहणतात... “online नी काय होत नाय राव”

कंट? ट ला पया2य नाह"च
पैसे दे वून जर= माक$%टंग केले, तर=ह= Xयातून अपे•‚त पqरणाम Nमळ;व`यासाठi तुAहाला सतत ;व;वध
9कारे -ाहकाशी संपक ठे वावा लागतोच.bयाकqरताXयांना कधी एखादे उपयु त आ%टकल पाठवावे ,कं वा
Xयांना एखा या whatsapp -ुप ला सद)य क3न –यावे. सोशल NमLडया अथात फेसबुक पेज “Like”
करायला सांगणे ,कं वा Nलं ड इन ला संपकात ठे वणे bया सगŒया XयांJया सोबत नातं घ- कर=त
जा`याकqरता केले6या

लुTXयाच आहे त.

हे सव जर= तुAह= केले ,कं वा क3न –यावयाचे ठर;वलेत, तर=ह= कंट’ ट ला पयाय नाह=च. फेसबक
ु वर
“Like” जर= एखा याने केले, तर= Xयाने तुमJया पेज वर पु|हा पु|हा यायला तर हवे ना! Xयाकqरता,
तुAह= Xयाला उपयु त ,कं वा आवडेल असे काह= तर=, MनयNमतपणे “पो)ट” करत राहावे लागते. हाच तो
“कंट’ ट”.

पायर" तीन: माक टंग मटे Nरयल तयार करा
माक$%टंग मटे qरयल मyये 9ाम\
ु याने खाल=ल गो{ट=ंचा समावेश होईल:-

१. वेब साईट
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एक वेब साईट तयार क3न –या SयावरतुमJया सव उXपादनांची/सेवांची मा%हती असेल. तुमJया बजेट
9माणे ठरवा कC Xयाव3न थेट पेम’ट क3न माल खरे द= करता यायची सु;वधा ठे वायची आहे ,कं वा नाह=
ते. थेट माल ;वrC नसेल, तर सुhवात अगद= जुजबी वेब साईट ने करता येईल. परं तु Xयावर आव:यक
पाने हवीतच.
o

“about us” अथात तुमJया ;वषयीचे पान

o

तुमJया सेवा/उXपादनांची मा%हती

o

“contact us” अथात संपकाचे पान

o

“reviews” अथवा “testimonials” Aहणजेच समाधानी -ाहकांJया 9Mत,rयांचे पान

o

“photo gallery” ,कं वा “|यज
ू ” चे पान

२. उQतम /ाRफTस व फोटोज
online माक$%टंग हे तुमJया अपरो‚ होत असते. bयाचाच अथ तुमJयाबZल मत बन;वताना online
-ाहक हा तुमJया online असणाnया ;व;वध सा%हXयाव3न नजर टाकतो. Xयाचवेळी तो इतर वेब
साईटसु•ा पाहत असतोच. Xयामुळे तुमचे फोटो, लोगो वगैरे चांग6या दजाचे असायला हवेत. अथात ते
kयावसाMयक मंडळींकडून क3न –या. ह=च बाब फोटोज बाबत. आपले आपण फोटो काढणं आ]ण
एखा या kयावसाMयक फोटो-ाफर ने ते काढून 9ोसेस क3न %द6याने खूपच फरक पडतो.

३. कॉपWरे ट Aोफाईल तसेच AेझY
े टे शन
कॉप¯रे ट 9ोफाईल Aहणजे तुमचा kयावसाMयक लेखाजोखा. bयात तुमचा kयावसाMयक अनुभव, तुमचे
नामचीन -ाहक, तुमचेसyया चालू असलेले 9क6प तसेचभ;व{यात6या योजनांची र=तसर मांडणी करता
येईल. kयवसाय सुh करावयाचा असेल, तर Xया ;वषयाचे तुमचे dान, अYधकार Xयातून कळायला हवा.
तुमचं ‚े_ सोडून एखादं वेगळं च ‚े_ तुAह= Mनवडलं असेल, तर Xया ‚े_ात6या अYधकार= kय तीशी
“टाय–अप” क3न छानपैकC सव Nलहून-तयार क3न –या. जेणेक3न तुमचा तुमJया ‚े_ातला अYधकार
समोरJया kय तीला %दसेल. हे 9ोफाईल पीपीट= )व3पातह= क3न ठे वा.

ट"प: bया 9ेझ|े टे शन चा एक छोटासा िkहLडओ (9Xय‚ शुट=ंग नसलेला) बनवून घेत6यास 9चंड फायदा
होतो.

४. फेसबक
ु पेज वगैरे
वगैरे Aहण`याचं कारण असं, कC काह= kयवसाय फेस बुक Jया ऐवजी Nलं ड इन ला झुकतं माप
दे तील. एखा या कलाकाराचा मंच असेल, तर तो यु ”यूब channel ला 9थम पसंती दे ईल. तुमJया
kयवसाया9माणे ठरवून Mनणय –या. इतकंच.
वेब साईट संदभात थोडं...
)वत: करायची ,क क3न –यायची?

उ योजक, ऑ टोबर २०१६

www.joywebservices.com

लेख

मांक - ५
तुमJया डो यात जर affiliate माक$%टंग Aहणजे इतरांचे product ;वकून पैसे Nमळ;वणे असे करावयाचे
अस6यास, )वत: बनवाच. परं तु तुमचे kयवसाय मॉडेल वेगळे असेल, व वेब साईट हे फ त मyयम
असेल, तर बनवून –या.
तुमची वेब साईट तुAह= )वत:च तयार क3 शकता (वेळ अस6यास). bयाकqरता ३ च गो{ट=ंची
आव:यकता आहे , Xया Aहणजे:१.

डोमेन नेम

२.

होि)टं ग Aहणजे जेथे तुमची वेब साईट “ठे वल=” जाते ती जागा.

३.

वेब साईट तयार कर`याचे dान.

डोमेन नेम दे णाnया खास कंप|या आहे त, namecheap.com तसेच godaddy bया Xयात6या स9
ु Nस•.
डोमेन नेम साधारणत: ८००-१००० h वषाला(उपलwध अस6यास) Nमळे ल, तर होि)टं ग साठi ५-६,००० h.
वा;षक पडतील. bयात अनेक वेब साईट तुAहाला हो)ट करता येतात; Aहणजे “हो_ट” करता येतील.
Hostgator.com ,कं वा hostgator.in bया कंप|या bयासाठi उXतम! (इतरह= असू शकतील, मी वापरत
असले6या दे तोय)
आता रा%हलं वेब साईट तयार कर`याचे dान. Wordpress हे एक तुमJया मा^या सार\यांसाठi
वरदान ठरे ल असे software आहे . थोडी:शी अ²यासू वXृ ती आ]ण

MS word येत असेल, तर तुमची

प%हल= वेबसाईट तुAह= अ‚रश: २ %दवसांत बनवू शकाल. तA
ु हाला “कोडींग” अथवा “वेब डझायHनंग”
वगैरे ये`याची अिजबात आव:यकता नाह=.
(२०१० पासून कंपनी चाल;वतो, मला )वत: ला कोडींग येत नाह=, आAह= अXयंत उXकृ{ट अशा–Aहणजे

माल ;वकून चांगले पैसे Nमळ;वणाnया वेब साईट Wordpress वाप3नच बन;व6या आहे त, बन;वतो.)
वड9ेस वाप3न वेब साईट कशी बनवायची bयाचे िkहLडओ दे खील Hostgator –याल तेkहा XयांJया
कडून उपलwध होतात.

ट"प: वेब साईट साधारणत: ५,००० ते २०,००० पयoत तयार क3न Nमळे ल. अगद= ५ पानांची बेNसक
साईट ५,००० मyये बनवून –या व )वत:ला Xयात कंट’ ट टाकता येईल अशी kयव)था क3न –या
(Aहणजे )वत:ला एक युझर तयार क3न –या), Aहणजे सुवण मyय. वेब साईट “responsive” असेल
bयाची खा_ी करा. Responsive Aहणजे मोबाईल वरह= kयवYथत %दसेल असे Lडझाईन. परवडत असेल,
तर वेगळी मोबाईल साईटच क3न –या.

पायर" चार: AQयb कामाला सc
ु वात करा.
एकदाका मZ
ु ा १-२-३ 9माणे पव
ू तयार= झाल=, ,क 9Xय‚ कामाला सh
ु वात करायला हरकत नाह=. तुमचं
काम आहे :१. जा)तीत जा)त ल=zस Nमळ;वणे
तसेच
२. Nमळालेले ल=zस orders मyये hपांतर=त करणे.
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जा)तीतजा)त ल=zस Nमळ;व`याकqरता जा)तीत जा)त लोकांपयoत पोहोचणे आव:यक आहे . तुमJया
kयुहरचने9माणे (पायर= २) नुसार हे कसे पोहोचायचे हे तुAह=च ठरवायचे आहे .
तर=ह=माक$%टंग मटे qरयल के6या के6या, सहजर=Xया २-३ मागाoनी तुAह= लगेचच अगद= शू|य बजेट मyये
खाल=ल माग वाप3 शकता:-

अ. इ-मेल _वाbर"त तम
ु dया वेब-साईट ची मा हती eया.
9Xयेक वेळी तुमJया kयवसायाची आपसूक मा%हती दे त राहणारे माyयम Aहणजे तुमची इमेल )वा‚र=.
bया )वा‚र=त तुमJया वेबसाईटचीतसेच सोशल नेटव स ची Nलंक ज3र

या. नेहमी तुAह= इमेल

पाठवाल तेkहा ह= मा%हती इमेल Nमळणाnया kय तीला पोहोचत राह=ल.

ब. गग
ु ल–माय–fबझनेस ला तम
ु चा 5यवसाय नgदणे.
हे गुगल maps वरचे Nलि)टं ग असते. bयाचे अन|यसाधारण महXXव आहे . गुगल वर कोणतीह= सेवा
अथवा उXपादन शोधावयाचे झा6यास उजkया बाजस
ू तुAहाला एक “लोकल” kयवसायाचेYच_ %दसते, हे
Aहणजे गुगल – माय – ›बझनेसवर=ल लोकल अथात Xया Xया शहरातील kयवसायाचे Nलि)टं ग. लवकरात
लवकर तुमचा kयवसाय येथे नµदन
ू –या. )थाMनक शोध मोह=म अYधक काय‚म कर`यासाठi गुगल ने
bयाला सyया अ-)थानावर घेतले आहे .

ट"प: गुगलJया Aहण`या9माणे ९०% kयवसाय अजूनह= bयात “ल"_टे ड” नाह=त; इथेच तुAह= XयांJया
पढ
ु े झट यात मजल मा3 शकता.

क. ि5हिज टंग काड2, लेटर हे ड इ.
अशीच सव मा%हती तुमJया िkहिज%टंग काड तसेच लेटर हे ड वरह= असू
तुमJया वेब साईट वर आवजून भेट

या. भेटणाnया 9Xयेकास

यायला सांगा.

पायर" पाच: उQतम पाठपरु ावा करा.
वर=लसव मागाoनी आपण -ाहक तर आक;षत करत राहूच; पण ते खरं Aहणजे अजून “संभा5य” -ाहक
,कं वा “prospect” आहे . Xयाला वा)त;वक -ाहकात hपांतर=त कर`यासाठi XयाJया ;वचारणांचा
(leads) kयवि)थत पाठपुरावा Aहणजेच follow-up करा, कर=त रहा. follow-up करणे Aहणजे Xयाला
सतत फोन क3न ,कं वा मेल क3न है राण क3न सोडणे नkहे . follow-up ची मी एक सुंदर अशी
kया\या बMघत6याची आठवते:
“follow-up means doing what you said you will do”
अथाततुAह= जे सांYगतले आहे त, ते करणे. उदा. एखा यासंभाkय -ाहकाने तुमJयाकडे दर माYगतले
असतील, तर ते Xया Xया वेळेत दे णे. %द6यानंतर Xयांना “Nमळाले का” %ह खा_ी क3न घेऊन पुढची
पायर= ठरवा. जर असं ठरलं, कC Xयांना अजून आठवडाभर अवधी हवा आहे ; तर आठ नkहे तर ९
%दवस वाट बघून मगच संपक करा. असुर•‚त वाटून घेऊन उगाच फोन ,कं वा मे6स क3 नका. Xयाऐवजी, 9थम जे काह= तुमचं सादर=करण असेल; ते नेमकं आ]ण सरु े ख करा. Xयाकqरता बाहे र=ल तd
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kय ती-सं)थांची मदत घेतल= तर=ह= हरकत नाह=. Aहणजे संभाkय पुरावठादारांमyये तुमचा ;वचार केला
जाऊ शकेल.

follow-up साठ4 खाल"ल साधनेह" उपयT
ु त ठm शकतील:•

गुगल टा)क

•

गुगलकॅल’ डर

•

सी आर एम अथात Customer Relationship Management प•ती.

•

online मी%टंग साठi )काईप, गो टू मी%टंग इXयाद= softwares.

साधने काह=ह= असोत, वेळJयावेळी ठरा;वक काम करणे अYधक महXXवाचे ठरते.
bया फ त पाचपायnया जर= वापरत रा%हलात ना; तर=ह= अगद= ल‚वेधी पqरणाम तुAहाला %दसून येतील. Nशवाय
सतत आप6या kयवसाया;वषयी Nल%हत रा%ह6याने, Aहणजेच पोि)टं ग कर=त रा%ह6यामळ
ु े तुAह= एक अYधकार=
kय ती Aहणून गणले जाल. काह= कालावधीतच ·ुवा9माणे तुमJया ‚े_ातील एक अढळ पद 9ाTत हो`यास वेळ
नाह= लागायचा. मग काय? तुAह= Aहणाल, ती पव
ू %दशा.
लागताय ना कामाला?

-सौoमp मोहन घोट"कर, पण
ु े.
गेले २५ वषाrपासन
ू मoशनर" उtतादक, व आता स लागार, तसेच Joy Web Services Pvt.. Ltd. या
online माक टंग कंपनीचे सं_थापक-संचालक.
Email: contact@joywebservices.com
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