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यवसायाची थम पायर : क पना (#बजनेस आयडीया)

एक आय डया जो बदल दे आपक द ु नया
ह जा)हरात आहे ना ल ात? खरोखरच नुसती एखाद क पना दे खील तुमचे जीवन बदलू शकते. दो3ह अथा5नी:
चांग या आ8ण वाईट. ;हणजेच <या क पनेची यावहा=रक वैधता तपासून घेणे दे खील अ<याव@यक असते.
अथाAत आधी क पनेपासून सुBवात होते. ;हणजे क पना ह हवीच. नुस<या इ-commerce यवसायासाठD न हे ,
तर कोण<याह

यवसायाला सुBवात करEयापूवF तो क पकतेने के यास अGधक चांगले. आताह #बजनेस

आयHडया राIत आहे कJ नाह , वैध आहे कJ नाह ; Lयाचा यावहा=रक लेख जोखा वगैरेह मांडता येतो. <यावMन
ठरे ल, कJ <या आयHडया वर यवसाय उभारणी करावी कJ नाह .

तम
ु चा आतला आवाज अ धक मह!!वाचा...
अथाAत हा काह Pनयम नाह बरं का. तुमचं “गट RफTलंग” Rकं वा “आतला आवाज” ;हणजेच अ<यंत

कषाAने

आ8ण ठामपणे वाटणे, कJ “ह आयHडया चालणारच” हे सवाAत जाIत मह<<वाचं. फWत हे जे ठामपणे वाटणं आहे ,
<याला थोडा यावहा=रक संदभA असायला हवा. उदाहरणादाखल जपानXया “सोनी” कंपनीचे उदाहरण पाहता येईल:-

छो$या “टे प” चा “Walkman”
Walkman” झाला...
सोनी कंपनीने मळ
ू अमे=रकन उ<पादन असलेला Walkman हे उ<पादन वकत
घेतले. मला वाटतं Walkman हे नाव सोनी नेच )दलं. Walkman हे उ<पादन
जगभरात अ<यंत लोक य झालं. पण मग <या मळ
ू अमे=रकन कंपनीला कळत
न हते का? कदाGचत हो. <यांनी र तसर माक[ट-स ह[ वगैरे केला होता. <यात
बहुतेक लोकांनी मो\े टे प रे कोडAसन
A ाच पसंती दशAवल . <यामळ
ु े “हा छोटासा टे प

काय चालणार” असा <यांनी अंदाज वतAवला आ8ण अRकयो मो=रता (मेड इन
जपान Lया पI
ु तकाचे लेखक व सोनी चे सव[-सवाA) Lयांनीहे उ<पादन सवA
हWकांसकट वकत घेतले.

सोनीची क-पना आ.ण /यावहा0रक संदभ2
सोनीला हे ठाऊक असूनह <यांनी हे उपयW
ु त नसणारे उ<पादन का Pनवडले? तर <यामागे “हे नWकJ चालेल” हा
एक व@वास होताच; Tशवाय <याला एक यावहा=रक आधारह होता. तो असा, कJ साधारण अमे=रकन

व<ृ ती

“आTलशान गाडी, आTलशान बंगला” वगैरे अस यामुळे Lया अिIत<<वात नसले या छोbया “टे प” बcल लोकांनी
तसा अTभ ाय )दला. परं तु <याचबरोबर अमे=रका ह
सोनीने हे रल . हा छोटासा टे प

यWती Iवातंdयाचीदे खील जबरदIत पुरIकतF आहे ह गोeट

<येक जण आपाप या खोल त Iवतंfपणे, Tशवाय चालता – बोलता दे खील ऐकू

शकत होता. <यामुळे मो=रता LयांXया “आत या” आवाजाला अजूनह जोर आला. Lयामुळेच हा छोटा टे प

वच ण – जुल,ै २०१६

www.joywebservices.com

लेख

मांक-२

“Walkman” ;हणून जगभर

Tसh झाला, व सोनी कंपनी खiया अथाAने जागPतक झाल . Lया “आयHडये” ने

बदलून टाकल सोनी ची दPु नया!

3टाट2 -अ4स योजनेमळ
ु े क-पनांना 6मळाल7 आहे चालना
सरकारने जाह र केले या योजनांमुळे क पकतेला चांगल च गती Tमळाल आहे . खासकMन इ-commerce मkये
तर जो-तो पडू पाहतोय. अनेक जण अनेक क पना घेऊन येतात. पण बहुतेकांची आयडीया “इ-commerce मkये
काह तर करायचंय” ह च असते. अरे , ह तर अPतशय वIकळीत क पना झाल . अजून नेमकं हायला हवं. खरं
;हणजे इ-commerce हा एक फWत फलाट (platform) lयाXयावर तुमचं “जे काय वकायचं आहे ते” वकायला
ठे वता येईल. फलाट तु;हाला आक षAत करतोय, कारण <यावMन तुमचं “जे काय वकायचं आहे ते” पटकन
वतर त (distribute) होईल, mाहकाXया हातात अGधक सोयीIकर =र<या पडेल. शोधायला सोnपं जाईल, वगैरे वगैरे.
पण मळ
ु ात ते “जे काय वकायचं आहे ” ते ठरायला नको का? मी “जे काय वकायचं आहे ते” Lयाचा सारखा
पुनारोXचार करतोय, कारण हे च तर ठरलेलं नसतं. मग कसा ठरे ल यवसाय? कुठून येईल तो “आतला आवाज?”
अनेक Gचf वGचf क पना मनात येत राहणं वगैरे अिजबात गैर नाह . परं तु <यातून एखाद क पना Pनवडा व
लागा कामाला. ह

Roया सोपी कशी करता येईल, हे पुढ ल लेखात पाहूयात.

- सौTमf घोट कर,
Online Marketing चे स लागार,
Joy Web Services Pvt. Ltd. पण
ु े चे संचालक
या 8वषयाशी नगडीत असलेले अजून लेख वाचायचे अस-यास अथवा download करायचे
अस-यास या link वर click करणे ===>http://joywebservices.com/vichakshan/
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