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इ-Commerce यवसायाचा मल
ू ाधार: या या क पनेची वैधता
क पनेची वैधता 'हणजे काय न*क+?
आप या डो*यात असं2य क पना येत असतात,

णो णी. मनच ते. मनाला मक4टा (माकडा) 7माणे संबोधले

गेले आहे . याचा गुणधम4च आहे तो. 'हणजे माकड कसं एका फांद=वर बसेल >तथलं एखादं फळ चाखून पाह=ल,
वाटलं तर पूण4 खाईल Cकं वा त सच फेकून दे ईल; लगेच उडी एकदम दस
ु Eयाच फांद=वर Cकं वा च*क दस
ु Eयाच
झाडावर दे खील... जे पूणप
4 णे वेगळं च झाड असेल. आप या मनाचा 7वासह= असाच असतो. एक वषय, लगेच
णाधा4त यालाच जोडून दस
ु राच वषय, याला जोडून >तसराच वषय, वगैरे वगैरे. हे काह= “वाईट” Cकं वा
“चांगलं” असं काह=च नाह=. फ*त ह= मनाची

वाभा वक सवय आपण काह= Kठकाणी खुबीने वापरायची 'हणजेच

या मक4टाला काह= बागांमMये मु*तपणे उधळू Nयायचं, तर काह= Kठकाणी लगाम घालायचा. हे का बरं ? तर
आप याला एक यश वी असा इ-कॉमस4 यवसाय उभा करायचाय, 'हणून! यश वी 'हटला, Cक दोन 7मुख
>नकष आले:

.
२.
१

तो जी गरज Cकं वा पोकळी भरSयासाठT उभारायचाय, तो Uाहकवग4 समाधानी हायला हवा.
Uाहक समाधानी झा यावर उNयोजक अथा4त 7वत4कसुVा समाधानी हावा – 'हणजेच यवसायात
यवि थत नफाह= हावा.

हे असं, यवसायाला सX
ु वात कराय या आधीच ठरवणे, 'हणजेच क पनेची वैधता (Validation) ठरवणे.

क पना वैध ठरवSयाची पVत:
ह= एखाNया महा वNयालयात Yशक वल= जाणार= पVत नाह=ये बरं . असल= आZण सापडल=च तर केवळ योगायोग
समजा. कारण ह= पVत मी माझा पKहला online यवसाय; `याला 'इ-कॉमस' यवसाय असं 'हणता येईल – तो
उभा करताना वापरल=. त पव
ू a bया क पना वैधते या 7c+येकर=ता काह= पव
ू 4 तयार= आवdयक आहे . ती अशी:

१. ठरा वक वेळ -रोज या रोज राखून ठे वा.
जी इ छा तु'ह= मनात धरल= आहे , अथवा जे

वfन तु'ह= पाहताय ('हणजे माझा इ-कॉमस4 यवसाय

यश वीर= या उभा राKहला, तर माझा काय थाट असेल वगैरे), ती इ छा अथवा
आणSयासाठT 7 य

वfन 7 य ात

तु'हाला काम करावे लागेल, अथा4त याकgरता “वेळ” Nयावा लागेल. रोज या रोज

Cकं वा Kदवसा-आड तर=. मh
ु ा असा आहे , Cक हा वेळ >नयYमत Nयावा लागेल आZण हे सात य पाळावेह=
लागेल.
हाच वेळ आपण क पना वैध करणे, इ-कॉमस4 मधील व वध अंगे Yशकणे इ याद=साठT >नरं तर वापरणार
आहोत. हा वेळ, तुम या इतर कामांपे ा पूणप
4 णे अYलfत, वेगळा असेल. bया वेळात इतर गोiट=ंचे
आcमण नको.
आता Cकती वेळ Nयावा? पुjहा bयाला काह= >नयम नाह=ये; पण साधारण एखादा तास पुरेसा होईल.
Yशवाय, हा वेळ तु'ह= तुमचं इतर Xट=न, तुमची सMया चालू असलेल= नोकर= अथवा यवसाय चालू
ठे वत काढणार आहात, >नदान अपेm त तर= तसंच आहे .
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ठकाण ठरवा.
हे यवसायाचे Kठकाण मी 'हणत नाह=ये, तर वचार करSयाचे Kठकाण 'हणतोय. एकांतात तु'हाला
कोणी nड टब4 करणार नाह= अशा Kठकाणी व अशा वेळी जा. उदा.: मी सतत टे कडीवर संMयाकाळी
गेलेलो आहे . अथा4त हा काह= >नयम नाह=. 7 येकाचा “Creative” अथा4त क पक वेळ वेगवेगळा असू
शकतो. एखाNयाचा राoी असेल, एखाNयाच पहाटे . एखाNयाला संद
ु रशा बागेत एकाU वाटे ल, तर
एखाNयाला छानशा उपहारागह
ृ ातह= म त वाटे ल. िजथे तु'हाला मोकळं – मनाने वाटे ल, आZण तुमचे
तु'ह=च असाल, अशीच जागा >नवडा.

३. एक वह# करा.
एक वेगळी वह=च करा. तीच वह= ५ वषयांची अस यास उ तम. अशा व वध 7कार या वbया
Yमळतात. पS
ु यात Venus Traders नावाचे एक उ तम दक
ु ान आहे , इथे bया Yमळतात; पण तु'हाला
आवडेल अशी कोणतीह= वह= चालून जाईल. म ट=-सrजे*ट नाह= Yमळाल=, तर एकाच वह=त अनेक
भागह= करता येतातच क+! बस मग. ह= वह= तर कराच, Yशवाय एक Zखशात मावणार= छोट= वह=, व
सोबत पेिjसल तसेच रबर सुधा असू Nया. ह= छोट= वह= श*यतो

वत:बरोबर कायम ठे वा. क पना

काह= सांगून येत नाह=त, आZण या कुठे ह= येतात (तु'हाला कळलंच असेल मी काय 'हणतोय ते).
फ*त ते हा आप याकडे ती नsदवायला साKह य हवं. मोबाईल चालणार नाह= का? तर चालेल, पण पुjहा
तो उघडला क+ तु'ह= यातलं whatsapp तपासणार, फेसबुक बघणार, पुjहा अनेकाUतेला >नमंoण.
'हणून वह=-पेिjसल.

४. वह#तला भाग १:
पKह या भागाला नाव Nया : “मी हे का करत आहे ?”
वzचo वाटतंय? वाटे ल एखादे वेळेस. पण

वत:ला हे ठाऊक असणं अ यंत आवdयक आहे . का बरं

मला चालू करायचाय इ-कॉमस4 यवसाय? यातलं काय मला आवडतं? आपोआप खा यात पैसे पडणं,
क+ ते छान सो|टवेअर? क+ सग}यांना दारात व तू पोचवणे? फार वचार करSयाची गरज नाह=.
तु'हाला सवा4त आधी यातलं काय भावलं ते आठवा.
7थम काह= Kदवस (साधारण १ आठवडा) bयावर वचार क~न व वध कारणं – उ तरं मांडा. वेळ
लागेल, लागू दे त. पण हाच तुम या सबंध उव4gरत आयुiयाचा आधार असू शकेल. िजतकं YलKहता येईल
तेवढ Yलहा, फ*त एका आठव•यात (पKह या टffयात) संपवा. तसेच रोजह= एखाNया तासा या वर
bयाला वेळ नका दे ऊ. इतर सव4 यवधानं बंद क~न तर नकोच. फ*त bया ठरा वक वेळातच तुमचे
तु'ह= रहा. श*यतो फोनची र€ ज नसेल अशा Kठकाणी.
पुढे काय करायचं, ते वच ण या पुढ=ल लेखात पाहूयात.
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या वषयाशी ,नगडीत असलेले अजून लेख वाचायचे अस0यास अथवा download करायचे
अस0यास या link वर click करणे ===> http://joywebservices.com/vichakshan/
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