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                 पारंपाररक माकेटिंग व डिडजिंल माकेटिंग 
 

 

िॉ. दीपक वसतं चव्हाण 

    व व          व     ,       व ,   .    व ,   .        
  

 

साराशं: 

डिडजिंल माकेटिंग म्हणज ेकाय या प्रश्नाचं ईत्तर अपण या ब्लॉगमध्ये करणार 

अहोत. डिडजिंल माकेटिंगबद्दल सवव  माडहती जाणनन ेे्यासाीी तमम्ही हा लेपपनणव  वाचा. 

डिडजिंल माकेटिंग हा शब्द तमम्ही ऐकलाच ऄसेल पण अता मागील काही वषाांमध्ये 

डिडजिंल माकेटिंगची मागणी वाढल्याममळे डिडजिंल माकेटिंगचा प्रसार पनप होत अहे. तर 

अपल्या मराीी लोकांना ह े समज्यासाीी हा लेप अपल्या मराीी भाषेतनन मांिला 

अह.े डिडजिंल माकेटिंग हा एक माकेटिंगचा प्रकार अह.े माकेटिंग ममख्यतः दोन प्रकारात 

केली जात,े टॅ्रडिशनल माकेटिंग अडण अता डिडजिंल माकेटिंग. जेव्हा स्मािंव फोन, 

कॉम््यमिंर, िॅंब्लेिं अडण आंिंरनेिं सारख्या डिडजिंल ईपकरणांद्वारे जगभरातील लोकांना 

एपाद े ईत्पादन ककवा सेवेचा प्रचार केला जातो, तेव्हा या पद्धतीला डिडजिंल 

माकेटिंग म्हणतात. डिडजिंल माकेटिंग ह ेडिडजिंल म्हणजे आंिंरनेिं अडण माकेटिंग म्हणज े

बाजार म्हणज े आंिंरनेिं माकेिं या दोन शब्दांनी बनललेे अहे. जी सेवा ककवा ईत्पादन 

अम्ही डिडजिंल तंत्रज्ञान जसे आंिंरनेिं अडण आतर माध्यमांना डवक्यासाीी वापरतो 

त्याला डिडजिंल माकेटिंग ककवा  ऑनलाआन माकेटिंग म्हणतात. भारतातील डिडजिंल 

माकेटिंगचे भडवष्य: भारतामध्ये आंिंरनेिं वापर कर्याऱयांची संख्या वाढत चालली अहे. 

त्याममळे भारतामध्ये डिडजिंल माकेटिंगचे भडवष्य पनप मोीे ऄसणार 

अह.े अता २०२१ मध्ये भारतात ६२४ डमडलयन आंिंरनेिं वापरकते अहते अडण पमढच्या 

वषी ही संख्या ८२०.९९ डमडलयन हो्याची शक्यता अह,े  तर भडवष्यात डिडजिंल 

माकेटिंगला पनप महत्व ऄसेल. डमत्रांनो तमम्ही या ब्लॉग मध्ये डिडजिंल माकेटिंग म्हणजे 

काय ह ेबडेतल ंअह.े तर तमम्हाला हा लेपक सावािंला ते नक्की सांगा. अडण तममचे काही 

प्रश्न ऄसतील तर त े पण डवचार करावा भारतातही डिडजिंल माकेिंींग वेगाने वाढत 

अह े .याचा ममख्य कारण म्हणजे भारतात आंिंरनेिं सेवा ही पनप स्वस्त झाली अहे.

भारत जगातील .ऱयांची संख्या प्रचिं वाढली अहेत्याचममळे भारतात आंिंरनेिं वापरणा

  मांकाचा  दशे अहेदमसर् या, डजथे जगातील सवाव डधक आंिंरनेिं वापरणारी लोकसखं्या 

अहते. 
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                  व                         : 

                     

डिडजिंल माकेटिंग जाडहरातदारांना, वय, ललग, स्वारस्य, डवषय, कीविव , वेबसाआट्स, शहर, डपनकोि वगैरे 

आत्यादी सहजा डहरात िंागेिं कर्याची परवानगी दतेे. पारंपाररक माध्यमाच्या तमलनेत ह ेऄत्यंत सरळ सोपे 

अह ेडजथे श्रोत्यानंा डवडवध पद्धती नमसारऍि िंागेिं करणे कीीण अह.े  

                     

 डिडजिंल माकेटिंगद्वारे अपण अपल्या जाडहरात मोडहमांना ररऄलिंाआममध्ये बदलन शकतो म्हणज े

जर रणनीती कायव  करत नसेल तर अपण लगेच दमसयाव  धोरणाकि ेवळन शकतो, तर पारंपररक माकेटिंग 

मध्ये, एकदा अपण जाडहरात ददल्यानंतर अपण डतच्यात  मध्ये बदल करू शकत नाही . 

                 

 डिडजिंल माकेटिंगचा पररणाम मोजणे शक्य अह,े अपल्याला सहजपणे कळन शकत े की अपली 

जाडहरात दकती लोकांपयांत पोहचली अह,े दकती लोकानंी अपल्या जाडहरातींवर डक्लक केले अहे, दकती 

लोकांनी जाडहरातीतनन अपली सेवा ककवा वस्तम डवकत ेेतली अहे, लोक अपल्या वेबसाआिं वर दकती वेळ 

ेालवत अहते, ते दकती व कोणकोणती वेबसाआिंची पाने पाहत अहते , ग्राहक अपल्याकि ेवेबसाआिंवर 

अल्यापासमन त्या नेत्या सेवेच्या ककवा वस्तमच्या परेदीसाीी दकती वेळ ेेतला ह ेपाहु शकतो,  जे पारंपाररक 

माध्यमामध्ये मोजणे ऄशक्य अह.े 

           व   व  व  

 डिडजिंल माकेटिंग ब्रँड्सना त्यांच्या ग्राहकांबरोबर सोशल मीडियाच्या माध्यमातमन संवाद 

वाढडव्यास मदत करत.े ब्रॅ्ि सद्यपररडस्थतीत ग्राहकांशी कनेक्िं राहू शकतात अडण त्यांच्या परेदीच्या 

एकनण प्रवासा दरम्यान त्यांना ब्रँिच्या संवादात व्यस्त ीेवनन परेदीस मदत करू शकतात. 

व        व  :  डिडजिंल माकेटिंगचा सवाव त मोीा फायदा हा दक तमम्ही प्रत्येक ग्राहकाशी वेगयाया पद्धतीन े

संवाद साधन शकता. या प्रकारे प्रत्येक ग्राहकाची गरज लक्षात ेेउन त्याला पाडहजे त्या माकेटिंग संवादान े
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तमम्ही सेवा ककवा वस्तम ेे्यास प्रवृत्त करू शकता. यामध्ये त्यांची गरज लक्षात ेेउन,  त्यांना लागम होइल 

ऄसा संवाद करून तममच्या ब्रिँचे ईदद्दष्ट डमळवम शकता. 

         

        डिडजिंल माकेटिंग ऄत्यंत स्वस्त अह.े डजतके ग्राहक  तममच्या  जाडहरातींवर  क्लीक 

करतील, डततकेच पैसे तमम्हाला द्याव ेलागतात. तसेच कोणत्याही बजेिं नमसार तमम्ही समरवात करू शकता. 

ज्याने जाडहरातदारांना ककवा कंपनयांना थोड्या थोड्या बजेिंने  जाडहराती दउेन त्यांचा काय पररणाम 

होतो याची समडवधा डमळत.े तमम्ही कमीत कमी बजेिंमध्ये जास्तीत जास्त ग्राहकापंयेंत पोहचनन तममच्या 

एकनण माकेटिंग पचाव त कपात करून अणन शकता. 

    व                     

 पारंपररक माकेटिंगच्या तमलनेत डिडजिंल माकेटिंग कमी गमंतवणमकीमध्ये जास्त फायदा डमळवन दते े

कारण अपल्या ईद्योगास अवश्यक ऄसणाऱया ीराडवक लोकानंाच अपण जाडहरात दापवतो ज्याममळे 

त्यासाीी पचव  डह कमी लागतो. सोबतच डिडजिंल माकेटिंग मधमन तमम्ही भेिं दणेारे ग्राहकांचा मागोवा ीेवन 

शकता, अडण ते कोणत्या माध्यमातनन तममचे ग्राहक बनले यावर दपेील लक्ष दउे शकता. डिडजिंल 

माकेटिंगचे वगीकरण ऑनलाआन माकेटिंग अडण ऑफलाआन  माकेटिंग  ऄंतगव त  केले जाउ शकते. 

सचव  आंडजन ऑड्िंमायझशेन 

सचव  आंडजन ऑड्िंमायझेशनही सचव  आंडजनांचे ऑगेडनक/नॉन-

पेि सचव  पररणामांमध्ये सचव ररजल्िंमध्ये अपल्या वेबसाआिंचे रँककग कर्याची प्रद या अह.े वेबसाआिंचे 

रँककग ऑगेडनक सचव मध्य ेपालील ेिंकांवर ऄवलंबनन ऄसते 

1. कनिेंनिं स्टॅ्रिेंडज मजकन र योजना / अरापिा 

2. ऑनपेजऑड्िंमायझेशन 

3. ऑफपेज ऑड्िंमायझेशन 
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सचव  आंडजन माकेटिंग: सचव  आंडजन माकेटिंग म्हणजे तममच्या वेबसाआिंची दशृ्यता नैसर्गगक पद्धतीने ककवा 

पेि जाडहरातींच्या माध्यमाने वाढवणे थोिक्यात एसआओ नैसर्गगक पेि जाडहराती पेि सचव  पालील डस् न 

शॉिंमध्ये एस आ ओ सचव  ररजल्िं अडण पेि सचव  ररजल्िं या मधला फरक ऄडधक स्पष्ट होइल. 

डिडजिंल माकेटिंगची ऑफलाइन माकेटिंग माध्यमे 

िेंडलडव्हजन माकेटिंग 

 सेिं िंॉप बॉक्सच्या वाढलेल्या संख्येममळे अता िंीव्ही समद्धा डिडजिंल झाला ऄसनन तमम्ही वेगवेगयाया 

भागात एकाच वेळी वेगवेगळी जाडहरात अता दापवन शकता. ऄशा जाडहरातींची िंारगेटिंगनीिं नसत े

अडण जाडहरातदारांना माडहतीवर ऄवलंबनन राहून जाडहरातीच्या वेळा ीरवाव्या लागतात. येणाऱया 

काळात लवकरच िंीव्हीवर दपेील वैयडिक िंारगेटिंग होउ शकेल. पनप जाडहरातदार अता डिडजिंल 

डव्हडिओ ऍिकि ेवळत ऄसनन डतथं ऍिची िंागेटिंग जास्त स्पेडसदफक करता येउ शकते. अडण िंीव्हीच्या 

ऍिच्या तमलनते त्या स्वस्त दपेील ऄसतात. येत्या काळात ऄनेक जाडहरातदार डव्हडिओ ऍड्स, यमट्यमब, 

आनस्िंाग्राम अडण फेसबमकवर डव्हडिओ जाडहरात कर्यास समरवात करतील ऄशी ऄपेक्षा अहे. 

एस एम एस माकेटिंग 

 एस एम एस म्हणजे शॉिंव  मेसेलजग सर्गवस, ज्याचा मेसेजच्या अदान प्रदानासाीी वापर होतो. एस 

एम एस माकेटिंग हािायरेक्िं माकेटिंगचा प्रकार ऄसनन तमम्ही ग्राहकानंा वारंवार वगेवेगळे मेसेज पाीवन 

शकता जसे दक ऑफर, कम पन कोि अदी पण सध्या एस एम एस माकेटिंगचं प्रमाण कमी होइल ऄशी ऄपेक्षा 

अह,े कारण अता व्हाट्स ऄँपने, व्हाट्सऄँप फॉर डबसनसेनावाची सर्गव्हस समरु केली  अह,े  ज्यातमन ब्रँड्स 

अता ग्राहकांना िायरेक्िं मेसेज करू शकतात. 

रेडिओ माकेटिंग 

 रेडिओ हा पनवी फार महत्वाचा माकेटिंगचा पयाव य होता, कारण बाकी साधनांची ईपलब्धता फार 

कमी होती, पण रेडिओ मध्ये समद्धा तमम्ही ीराडवक लोकानंा कें द्रस्थानी ीेवनन ऍि करू शकत नाही अडण ऍि 

दकती लोकांपयांत पोहचली ते डह समजतना ही. रेडिओ ह े लोकानंा अपल्या ब्रँि बद्दल अीवण करून 

दे् यासाीी चांगले माध्यम अह ेकारण सध्या ७६% लोक मोबाइलमध्ये रेडिओ ऐकतात. 
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डबलबोिव  माकेटिंग 

 डबल बोिव  माकेटिंग डह आलेक्ट्रॉडनक फलकांच्या अधारे केली जात ेजस ेदकिंाआम्सचोक ककवा समपर 

बाउल जाडहराती. डबलबोिव  माकेटिंग डह पनवाव  पार चालत अलेली माकेटिंगची पद्धत अहे, अपण 

आथ ेऄचनक िंारगेटिंग करू शकत नाही अडण अपली जाडहरात दकती लोकांपयांत पोहचली ह ेडह अपल्याला  

समजत नाही. डबलबोिव  माकेटिंग ऄश्या रीकाणी केली जाते डजथ ेपनप लोक येतात ककवा अपली जाडहरात 

पाहतात . डिडजिंल माकेटिंग डह बदल त्या काळाची गरज अह.े  प्रत्येक व्यवसायात ईच्च फायदा प्राप्त 

कर्यासाीी डिडजिंल माकेटिंगचा अरापिा ऄसणे गरजेचे अह.े  पनप डबसनेसेस डिडजिंल माकेटिंग 

एजनसीला काम दतेात, पण काम दे् या अधी तममचा अरपिा तयार ीेवा म्हणज े कमीत कमी पचाव त 

  ज्यास्तीत जास्त फायदा होइल. 

डिडजिंल माकेटिंगमध्य ेकररयर दकती चागंल ेअह े:  

 डजओ ने अपली ४जी मोबाइल सेवा समरू केल्यानतंर ऑनलाइन डव्हिीओ पाहणाऱया लोकांची 

संख्या एका वषाव त दमपिंीने वाढली. २० कोिंींहून ऄडधक भारतीय व्हाट्सऄँप वर सद य अहते. दोन 

वषाांपनवी १जीबी ३जी मोबाइल ििेंा चे माडसक शमल्क २०० ते ३०० रुपयांच्या दरम्यान होत.े तोच अता 

ददवसाला १.५जीबी चा ४जी मोबाइल ििेंा ऄवघ्या सािपेाच रुपयांत डमळत अह.े अज भारतात ४ जी 

मोबाइल सेवेचा व्याप ९० % पयांत पसरला अह.ेभारतीय आंिंरनेिं व मोबाइल ऄसोसीएशन च्या 

ऄंदाजानमसार येत्या वषाव त कंपनयांकिनन डिडजिंल माकेटिंगवर होणारा पचव  एकनण जाडहरात पचाव च्या 

३०% पयांत जाइल. ही पनपच अश्वासक बाब अह.ेम्हणजेच डिडजिंल माकेटिंग मध्ये कररयर करणे ऄगदी 

ईत्तम अह.े 

डिडजिंल माकेटिंग का अवश्यक अह े:  

 ऑफलाइन माकेटिंग पेक्षा ऑनलाइन माकेटिंग स्वस्त अह.ेडिडजिंल माकेटिंग तमम्हाला चांगले 

पररणाम दतेे. डिडजिंल माकेटिंग मध्ये, तमम्हाला तममच्या सेवा अडण ईत्पादनाचा प्रचार कर्याच ेहजारो 

मागव  डमळतात. डिडजिंल माकेटिंगममळे तममच्या कंपनीच े ब्रँलिग मनल्य वाढते.हा एक मागव  अह े ज्याद्वारे 

अपण डिडजिंल माकेटिंगमध्ये कररयर दकती चांगल ेअह े डिडजिंल माकेटिंग म्हणज ेकायया प्रश्नाचं ईत्तर 

अपण या ब्लॉग मध्येकरणार अहो, डिडजिंल माकेटिंग हा शब्द तमम्ही ऐकलाच ऄसले पण अता मागील 

काही वषाांमध्ये डिडजिंल माकेटिंग ची मागणी वाढल्याममळे डिडजिंल माकेटिंग चा प्रसार पनप हो ह े
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समज्यासाीी हा लेप अपल्या मराीी भाषेतनन मांिला अहे. डिडजिंल माकेटिंग हा एक माकेटिंग चा 

प्रकार अह.े, टॅ्रडिशनल माकेटिंग अडण अता डिडजिंल माकेटिंग. 

टॅ्रडिशनल माकेटिंग: जवे्हा तमम्ही तममच्या प्रॉिक्िं अडण सर्गवससे ची जाडहरात िेंडलडव्हजन, नयनजपपेर, 

रेडिओ, होर्डिग ककवा बनॅर याचं्या माध्यमातनन करता ऄशा माकेटिंग ला टॅ्रडिशनल माकेटिंग 

म्हणतात.  टॅ्रडिशनल माकेटिंग ही  माकेटिंगची  जमनी पद्धत अह,े अडण ती पनप पर्गचक समद्धा अहअेताच्या 

शतकात टॅ्रडिशनल माकेटिंग करून तमम्ही तममच्या व्यवसायाचा जास्त डवस्तार करू शकत नाही, अडण 

अपला भारत दशे समद्धा डिडजिंली होत अहे. तर या २१व्या  शतकात तमम्हाला तममच्या कंपनी ची वाढ 

कर्यासाीी डिडजिंल माकेटिंग करणे पनप गरजेच े अहे .२०२१ च्या शतकात डिडजिंल माकेटिंग का 

महत्वाच ेअह े ह े तमम्हाला माडहत ऄसण ेअवश्यक अहे. अतापयांत सवव  कंपनया टॅ्रडिशनल माकेटिंग चा 

वापर करून ऄडधक डव ी ककवा ऄडधक ग्राहक डमळवत होते, परंतम २०२१ च्या शतकात ह े शक्य 

नाही.कारण Covid 19 या डवषाणन ने जगभरात बाहरे दफरायला भीतीचे वातावरण तयार केलेअह े

                         : तमम्ही तममचा व्यवसायेउेन जाउ शकता ते पण च्या माध्यमातन म्हणजे तममच 

दमकान डिडजिंल माकेटिंग केला, तर तममच्या व्यवसायाची ऑनलाइन पे्रझेनस वाढतो अडण तममचा व्यवसाय 

ऄडधकाडधक लोकांना माडहत होतो  .तममच्या व्यवसायाची ऑनलाआन ईपडस्थती वाढते अडण लोकांना 

तममचा व्यवसाय समजतो.  

 लमक प्रोफेशनल : आंडललश मध्ये एक म्हण अहे, म्हणजे पडहली छाप ती शेविंची छाप अहे  .त  ऄसल्यास 

ककवा तममच्या व्यवसायाची ऄसल्यास, तममचा व्यवसाय प्रोफेशनल ददसतो अडण तो ग्राहकांना तममच्या 

व्यवसायाकि ेअकर्गषत करतो. 

 लवडचकता :डिडजिंल माकेटिंग मनळे तमम्ही तममच्या व्यवसायाला लवडचकता प्रदान करू शकता.  

           टॅ्रककग :  डिडजिंल माकेटिंग केल्याममळे तमम्ही तममचा व्यवसाय टॅ्रक करू शकता टॅ्रकवापर करून तमम्ही तममचा 

व्यवसाययाची दकती अडण कशी वाढ होत अह ेयाची नोंद ीेवन शकता. तमम्ही तममच्या ग्राहकांचे सवव  रेकॉिव  

करू शकता. 
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डबझनसे रन :  

  तममच्या कंपनी मध्ये डशफ्िं मध्ये काम ऄसन शकते, परंतम तममची ऑनलाइन ईपडस्थती तममच्या 

व्यवसाय ग्राहकाला अवश्यक ऄसल्यास कोणीही तममच्या वेबसाइिंद्वारे तममच्यापयांत कधीही संपकव  करू 

शकतो .अपला व्यवसाय पसरडव्याचा अडण त्याच े ब्रांि वॅल्यन वाढव्याचा डिडजिंल माकेिंींगहा एक 

अधमडनक मागव  अह,े म्हणनन अज प्रत्येक कंपनी अपल्या व्यवसायाच्या नावाने, वृत्तपत्र, माडसके, रेडिओ, 

कागद, पोस्िंर अडण बॅनर या सारख्या साधनांचा वापर करीत ऄसे अडण बर् याच कंपनया ेरोेरी जाउन 

दपेील अपल्या ईत्पादनाबद्दल सांगत ऄसत  .परंतम अता प्रत्येकजण माकेिंींगसाीी आंिंरनेिं वापरतो.,डजथ े

जगातील सवाव डधक आंिंरनेिं वापरणारी लोकसंख्या अहते 

      -  
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