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इ – कॉमस... खण
ु ावणारे
फूड

हणजेच अ#न

े ापाठोपाठ आता इ – कॉमस

े !

े ातह) १०० ट+के एफ. डी. आय.

हणजेच १०० ट+के

परक/य गुंतवणूक येईल, हे आता सरकारकडून 4प5ट झालंय! तसंच १४ ए 8लला झालेलं “रा() य कृषी बाजार” चं
उ:घाटन; =या सा>या पा?वभूमीवर, सव Aयापार उदे म

े ांत आगामी सव Aयवहार online होत राहतील, हे च ते

“इ – कॉमस”..!

इ-कॉमस चे वेगळे पण

इ-कॉमस म ये
आ थक दे व घेव ह

जेAहा एखाद) AयावसाHयक दे वघेव online पण
ू होते, Iयाला इ–कॉमस

हणता

येईल. अगद) ढोबळ मानाने इ–कॉमस व इतर AयवहारांमMये फरक करावयाचा
झाNयास असं

हणता येईल, क/ इ–कॉमस AयवहारांमMये थेट बँक खाIयांमMये

व े या या अपरो!

वQेIयाRया अपरो ह) अथ Aयवहार होत असतो, होऊ शकतो. हा Aयवहार Iया

दे खील होऊ शकते.

Iया संकेत 4थळाने अथात वेबसाईटने उIतेिजत केलेला असतो. उदाहरणादाखल
एखा:या दक
ु ानात आपण गेलो, तेथे व4तू Hनवडल), व पेमVट Qेडीट काडने केले

अथवा IयाRया खाIयात जमा केले, तर सदर Aयवहाराला इ-कॉमस Aयवहार नाह)

हणता येणार. ऐवजी,

दक
ु ानात जाऊन मॉडेNस तपासल), नंतर Iयाच कंपनीचे उIपादन वेबसाईटवर तपासले व वेबसाईट वर)ल
सूचनां8माणे पेमVट केले (मग ते IयांRया बँक खाIयात का असेना) मग मा

हे झाले “इ–कॉमस”

=यात 8मुख फरक ल ात असा येईल, क/ सदर इ–कॉमस Aयवहार पूण होत असताना तो वQेता समोर 8Iय
हजर नाह), तर)ह) Aयवहार पूण होतो. आता ह)च गो5ट काह)ंना तापदायक वाटते, तर काह)ंRया Z5ट)ने सोय!
परं तु आकडेवार) प[हल), तर इ – कॉमस माMयमातून होणारे Aयवहार अगद) ल णीय प\तीने वाढत चाललेत, हे
न+क/!

इ – कॉमस !े6ातील वाढणार उलाढाल
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इ-कॉमस मधील अगद) 8मख
ु दोन 8कारची मॉडेNस
माकaट bलेस मॉडेल
8ामुcयाने आपण जेAहा एखादा Aयवहार dकं वा खरे द) “साईट” वeन होताना पाहतो, Iया 8मुख साईट कोणIया ते
बघू या. उदा.: amazon, flipkart, ebay वगैरे. तर =या झाNया “माक;ट <लेसेस”
dकं वा च+क online बाजार

हणा

हणजेच एक सुपर माकaट

ना. तर येथे वQेते आपNया व4तूंची मांडणी करतात, खरे द)दार येऊन

पाहतात, वाटलं तर खरे द) करतात. Iयासाठr सव साधने उपलsध राहतात; उदा. पेमVट सु वधा, व4तूंRया ने आण
Aयव4था वगैरे. =या मोबदNयात =या कंप#या वQेIयांकडून काह) कtमशन कापून घेतात. हा IयांRया उIप#नाचा
माग. हे झाले “माक;ट <लेस” मॉडेल. =यात मूळ कंपनी कुठल)ह) वQ/ कर)त नाह).

मॉडेल inventory
आता vबग बा4केट सारखी एक साईट बघय
ु ात. ह) कंपनी माल खरे द) करते, साठवते व वQ/ स\
ु ा करते, इ–
कॉमस माMयमातून. हे झाले inventory मॉडेल. Inventory मॉडेल मMये अजूनह) १००% परक/ गुंतवणूक मा#य
केलेल) नाह). ती फ+त माकaट bलेस मॉडेल कxरताच आहे .

4थाHनक वQेIयांना थोडेफार संर ण
काह) माकaट bलेस कंप#या 4वत:Rयाच inventory कंप#या 4थापन करतात, बाहे eन 8चंड पैसा ओततात व
तफ
ु ान discounts दे ऊन 4थाHनक तसेच लहान कंप#यांना अडचणीत आणतात. =याकxरता आता अगद) माकaट
bलेस वेब साईट वeनह) एखा:याच कंपनीची उIपादने एकूण वQ/Rया २५ ट++यांहून जा4त असून चालणार
नाह)ये.

हणजेच ि~लप काट वeन डsNयू.एस. xरटे ल (जी ि~लप काट ची कंपनी अस•याची दाट श+यता आहे )

ला २५% पे ा जा4त माल वकता यायचा नाह).
=यातून 4थाHनक वQेIयांमMये थोडे तर) “हायसे” वाटNयाची भावना Hनमाण होईल. काह) पुरोगामी मंडळींचा
=याला वरोध आहे . वाद ववाद चालू राहतील, तसेच सरकारचे धोरण अ€धका€धक 4प5ट होत जाईलच.
कालानुeप एक संtम• मॉडेल उभंह) राह)ल. परं तु जर तु ह) =या इ–कॉमस लाटे वर 4वार नाह) झालात तर
“कारवां गुजर गया” अशी अव4था होऊन जाईल तुमची!

- सौtम

घोट)कर,

Online Marketing चे सNलागार,
Joy Web Services Pvt. Ltd. पण
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