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इ-Commerce यवसायाचा मूलाधार : या या क पनेची वैधता ठर वणे : भाग २
पूवा*ध:*
वच ण

या गे याच लेखात आपण पा-हलं क0 1या सग2या “4ोसेस” क7रता एक वेगळी वह: क;न यात ५

भाग करायचे. प-ह या भागात “मी हे का करत आहे ” 1या या ब>ल ?वैर वचार मंथन होणं अपेB त होतं.
आता उरलेले कसे भाग करायचे ते पाहूयात:-

दस
ु Fया भागाला नाव : “माGया मनात/डोIयात नIक0 काय क पना आहे ?”
तुम या डोIयात तुम या इ-कॉमस* यवसाया वषयी काह:तर: क पना तर LनिNचत असणारच. याOशवाय ह:
लेखमाला तुQह: कशी बरं वाचाल? असो. तर जी काह: क पना – खरं Qहणजे Tया काह: क पना–आUण या
िजतIया असतील, यासग2यांची नVद 1या भागात करायची आहे . अट फIत एकच–तुम या कडे फायनल: पैसे
“इ” ?वYपात यायला हवेत. आपण 1या ब>ल पूवZ बोललोच आहोत-क0 इ ?वYपात Qहणजे काड* पेमटच हायला
हवं असं नाह:, तर bank माफ*तह: चालेल. ते ते – या या यवसाया या ?व;पानुसार ठरे ल.

तुमचं आ ता काम इतकंच : क0 सव* इ-कॉमस* क पना वह: या एका भागात Oलहून ठे वणे.
हे करत असताना तुQह: भ व_यात होणार: 4 य

4`aया मनात “ ले” करा, जणू काह: तुQह: एखादा bचcपटच

पहात आहात. याचा घटनाaम, पाcे, वापर या जाणाFया व?तू इ. सग2याची उजळणी करा. तेह: यवि?थतपणे
Oलहून ठे वा हो. 4 येक क पना aम वेगवेगळा Oलहून ठे वा.

वह:तला Lतसरा भाग : आपल: “Lनश” ओळखणे.
Lनश ला मराठf पया*यी शgद – LततIयाच चपखल अथा*चा
शgद मला अजूनह: सापडायचा आहे . इंhजीत “Niche”
असं वbचc ?पेOलंग आहे 1याचं. Niche Qहणजे काय
1यावर गुगल के यावर (गुगल करणे हे आता `aयापद

झालंय) मला हा अथ* सापडला, जो आप या वषयाला
समप*क आहे .
तर आपल: ?वत:ची Lनश ओळखणे व यानस
ु ार आपला
इ-कॉमस* यवसाय उभा करणे हे आपले काम असेल.
तरह: Lनश ओळखणे Qहणजे तुमचा “बायोडेटा” Oल-हणं
नाह:ये. तर हे आ तापयqत घेतलेलं सगळं सोडून दे वून
करrयाची 4`aया आहे .
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तुQह: सवs कृ_ट असrयाची गरज नाह:...!
एखादं काम (अगद: साधंसुधं) उदा. कांदे सोलणे, हे काम तुQह: जगात सवs तम करत नसालह:, परं तु इतर
काह: लोकांपे ा तर: हे तुQह: नIक0च सरस करता-क; शकता. तर हे काम साधारण पणे “घरकाम” सदरात
गणलं जातं. “ पेशल” काय आहे या यात? तर तुQह: जर पुYष असाल आUण हे काम उ कृ_टपणे क; शकत
असाल, तर माc हे काम “ पेशल” `कं वा वशेष ठ; शकेल. Qहणजे मग “पु षांचं घरकाम” ह: तुमची “ नश”
झाल:.

?वत:ची Lनश ओळखrयाची एक सोvपी पwत
आप याला Tया बाबतीत “ल_करा या भाकFया” भाजायची सवय आहे असं Qहटलं गेलंय, या या गो_ट:
आठवून यांची नVद करायची आहे . हे के याने तुQह: कशात “बे ट” आहात `कं वा कशात लोकां या उपयोगी पडू
शकताय (सवs कृ_ट न हे ) हे कळू लागेल.थोडIयात, सतत “मोफत स!ले” तुQह: कुठ या बाबतीत दे त असता ते
आठवा.
उदा.
१.

येव याला पैठणी कुठ या दक
ु ानातून घे

२.

पुrयाला गे यावर bचतळे कडे काय घे.

३.

को हापरू ला तांबडा र?सा Oमळणारं उ तम उपहार गह
ृ .

४.

Android या कोण या apps वापरा यात

५.

नको या पाहुrयांना मी कसं मागा*ला लावते...

६.

वाढ-दवसाचा केक कुठे छान Oमळतो?

७.

Oसनेमाची Lत`कटं कुठ या साईट व;न बुक करायची

इ याद:.
आता वह:त या दस
ु Fया भागात तुQह: कि पलेले यवसाय साधारणपणे कोण या “Lनश” म~ये बसू शकतील हे
Oलहून काढा. 1यातून आप याला फIत एकच क पना आ ता Lनवडायची आहे . आUण एकच यवसाय पूण* वाला
•यायचा आहे . हे सगळं ठरलं, क0 मग पुढ या लेखात 1यावर “ यवसाय” कसा उभारायचा हे बघुयात.
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