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        - उत्पादन आहण हवपणन ही व्यवसायाची प्रमुख कायय आहते. त्याांपैकी हवपणन 

ह े  कायय आधुहनक व्यवसायात अहतशय महत्वाचे मानले जाते. आज 21व्या शतकात 

जागहतकीकरणाचा कालखांडाांत मोठया प्रमाणात मागणी पूवय उत्पादन होत आह.े पुरातन 

काळातील वस्त ू हवहनमय पद्धतीपासून आधुहनक हवपणन प्रणालीपयंत हवपणनात 

हवहनमय (म्गबींदहम) होत आह.े म्हणजेच  वस्तू व सेंवाची उत्पादकाांकडून ग्राहकापयंत 

होणारी हवहनमय प्रक्रिया हा हवपणनाचा आत्मा आह.े  आज ह े हवपणन फक्त वस्तू व 

सेवाांपयंत मयायक्रदत नसनू करमणूक खेळ व्यहक्त हशषण कल्पना सांघटना इ. घटकाचा 

बाबतीत घडून यते आह.ेथोडक्यात उत्पादक व ग्राहकाांचे दवुा साधणयाचे कायय झालेले 

क्रदसून येते.प्रत्येक दशेातील राजकीय व भौगोहलकदषृ्ट्या हभन्न स्वरुपाचे असते.आहथक 

सामाहजक  राजकीय साांकृहतक पयायवरणातील हभननता  भाषा हशष्टाचार इ.घटांकामुळे 

आांतरराष्ट्रीय हवपणन प्रत्येक दशेातील बाजारपेठ वैहशष्टयानुसार हभन्न स्वरुपाचे असते. 

                 वस्तू व सेवा उपभोक्ता खचय नवीन तांत्रज्ञान व नवीन उत्पादने सांशोधन इ. 

        

1. आांतरराष्ट्रीय हवपणनाचा सहभागी होण्याचे कारणे माहहत करून घेणे. 

2. आांतरराष्ट्रीय हवपणनाचा हवकसातील अडसांराचा अभ्यास घेणे. 

3. i)rh%  हा पेपर हवहवध ररसच पेपर जनल पुस्तकें  वेब स्तोत मधून सांकहलत केलेल्या दयु्यम आधाररत 

आह.े 

       बाजाांराच ेजागहतकीकरण ह ेआजच्या व्यवसायाचे सवायत महत्वाचे वैहशष्टय आह.े माकेटटग हवत्त 

आहण कमयचायांमधील व्यवसाहयक  क्रकयाकलपाांच्या सवय षेंत्रामध्ये फमयची रणणीती आहण दरूगामी 

पररणाम आह.े हा टेंड जागहतक वस्तू आहण वाढत्या सख्येंत अॅटोमोरटव्ह इलेक्रोहनक आहण सांगणक 

उदयोंगामध्ये हवकहसत होत असलेल्या जरटल औदयोहगक हवववध देंशातील कां पन्यामधील भागीदारी आहण 
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सांयुक्त उपिमाांचा वाढत्या सांख्येमध्ये स्पष्ट आह.े या रेंडचा सांमातर जागहतक सोवसग आहण उत्पादन 

हवकहसत होत आह.े 

आांतरराष्ट्रीय हवपणनातील हवकासाच्या दषृ्टीने सूत्रीकरणाचा अभ्यासः-

 

                           भौगोहलक प्रत्येक दशेास उत्पादना व नसैर्गगक हनर्गमतीच्यामयायदा असतात 

एखाद्या दशेाांत नैसर्गगक दणेगी मुळे मोठ्या प्रमाणावर खहनजे ककवा इांधनाचा साठा उपलब्ध असतो 

                  हवकसनशील राष्ट्राांमध्ये परकीय चलनाची गरज व परकीय  

चलनाची उपलब्धता यामध्ये मोठ्या तफावत असते आांतरराष्ट्रीय हवपणनामुळे परकीय चलन मोठ्या 

प्रमाणावर उपलब्ध होते 

                            प्रत्येक दशेातील वस्तूांच्या उत्पादकचा खचय हा सारखाच नसल्यान े

आांतरराष्ट्रीय हवपणनाची गरज हनमायण होते सकारात्मक घटकाांमुळे एखाद्या वस्तूांचे उत्पादन कमी खचायत 

करणे शक्य असत े

                    जागहतक बाजारपेठ व्यापक स्वरूपाची असल्याने ह्या बाजारपेठेमध्ये क्रकती ही 

उत्पादन खूप शकते अहतशय मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार होत असल्याने जास्त उत्पादन करून उत्पादन खचय 

कमी करता येत े

          कोणत्याही व्यवसायामध्ये व्यापाराचे चि काययरत असते जेव्हा दशेाांतगयत बाजारपेठ मध्ये 

मांदीची अवस्था येते तेव्हा आपत्ती उत्पादने परदशेी बाजारपेठेमध्ये पाठवून या मांदीचा मुकाबला करता 

येतो 
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                    आांतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मध्ये चाांगल्या दजायचे व गुणवत्तेचे प्रदान स्वीकारल े

जाते आधुहनक तांत्रज्ञान वापरल्याने उत्तम दजायचे उत्पादन आांतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत हवकल्यास अहधक भाव 

हमळू शकतो. 

                       आांतरराष्ट्रीय हवपणन ह े व्यवसायास नयायाबरोबरच जागहतक स्तरावरील 

पत व प्रहतमा हमळवून दतेे त्या व्यवसायाांच्या वस्तूांना जागहतक स्तरावरील ग्राहकाांकडून मागणी येत असते. 

                 आांतरराष्ट्रीय हवपणनात ह ेउत्पादनास चालना हमळते व रोजगार सांधी मध्ये वाढ होत े

हनयायत वाढीमुळे उत्पादनात वाढ होते. 

                         कोणत्याही दशेाच्या आर्गथक प्रगती कररता अथयव्यवस्थेच्या प्रत्येक षेत्राचा 

सवायगीण हवकास होणे महत्त्वाचे आह.े 

               आांतरराष्ट्रीय हवपणन ह ेदोन दशेाांमधील सांबांध वाढहवण्याचे व सलेखा हनमायण करण्याच े

एक उत्तम साधन आह ेसाांस्कृ  हतक व सामाहजक दवेाणघवेाण आांतरराष्ट्रीय हवपणनामुळे वाढीस लागते. 

              :   आजच्या युगात सवय काही ऑनलाईन झाले आह.े इांटरनेट सुहवधा ऑनलाईन शॉवपग, 

हतकीट बुककग, ररचाजय व हबल पेमेंट ऑनलाइन सुहवधा व्यवहार इत्यादी बययाच गोष्टी आपण इांटरनेटच्या 

माध्यमातून करू शकतो. वापरकत्याकड ेइांटरनेटकड ेइत्यादी बययाच गोष्टी आपण इांटरनेटच्या माध्यमातनू 

करू शकतो. इांटरनेटकड ेअसलेल्या टेंडमुळे व्यवसाय बद्दल माकेटटग करीत आह.े जर आपण बाजारातील 

अलीकडल्या काकरीत आह े जरा पण बाजारातील आकडवेाडीकड े पाहहले तर सुमारे 80ःः खरेदीदार 

कोणतेही उत्पादन खरेदी करण्यापूवी ककवा सेवा होण्यापूवी ऑनलाइन सांशोधन करतात. अशा 

पररहस्थतीत कां पनी ककवा व्यवसायासाठी हडहजटल माकेटटग महत्त्वाचे आह.ेहडहजटल माकेटटग म्हणजे वस्त ू

ककवा सेवा होण्यापूवी अशा पररहस्थतीत कां पनी हडहजटल माकेटटग करण्यासाठी इांटरनेट इांटरनेटद्वारे केली 

जाते. आजचा समाज टांचाईसह झगडत आह.े त्यामुळे हडहजटल माकेटटग करणे अत्यावश्यक आह.े हडहजटल 

माकेटटग उत्पन्नामध्ये आहण सेवेचा लोगो पोहोचण्यासाठी पोहोचण्यास मदत करत.े 

                                    : 

1. हडहजटल माकेटटग मागणी जोरदार क्रदसून यते आह.े आपला माल तयार करणारा व्यापारी सहजपणे 

ग्राहकाांकड ेजात आहते. त्यामुळे हडहजटल व्यवसायाला चालना हमळत.े 

2. इांटरनेटद्वारे आम्ही सवय व्यापारी आहण ग्राहकाांचे कनेक्शन दखेील स्थाहपत करू शकते. 
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3. लोकाांचा हवश्वास ह ेहडहजटल माकेटटगकड ेवाटचा करत आह.े  

4. सवांच्या सोयीच्या दषृ्टीने याांची मागणी होत आह.े 

                     

             फेसबुक हववटर इन्स्टाग्राम वलक इत्यादी सारख्या बयायच वेबसाइटवर सोशल मीहडया 

बनलेला आह े सोशल मीहडयाच्या माध्यमातून एखाद्यी व्यक्ती हजारो लोकाां समोर आपले हवचार माांडू 

शकतो 

ई-            ई-मेल हवपणन म्हणज ेकोणत्याही कां पनीला ई-मेलद्वारे उत्पादनाचे हवतरण करणे ई-मेल 

हवपणन प्रत्येक कां पनीसाठी प्रत्येक मागायने आवश्यक आह े

               सोशल मीहडया ह े एक माध्यम आह े ज्यात उत्पादकाांना त्याांची उत्पादने थेट लोकाांपयंत 

पोहोचवावी लागतात हा एक लोकहप्रय मागय आह े

              आपल्याला ज्या जाहहराती पाहाव्या लागतील त्यास पेपर माकेटटग क्रकल्क जाहहराती 

म्हणतात ह ेप्रत्येक  प्रकारच्या जाहहरातीसाठी आह ेहडहजटल माकेटटगचा  हा एक प्रकार आहे 

              लोकाांपयंत पोहोचवण्यासाठी आहण त्यावरील उत्पादनाांचा प्रचार करण्यासाठी इांटरनेटवर 

वेगवेगळे अॅप्स बनहवणे याला अॅप्स माकेटटग म्हणतात मोठ्या कां पन्या त्याांचे अॅप्स बनवतात आहण 

लोकाांसाठी अॅप्स उपलब्ध करतात 

                     ई                : 

1. टेहलहव्हजन माकेटटग 

2. एसएमएस माकेटटग 

3. रेहडओ माकेटटग 

4.हबलबोडय माकेटटग 

Digital marketing types: 

1: Social media 

2: E-mail marketing  

3: You tube Channel 

4:  Paper marketing 

5: Apps marketing 
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     : 

1. राष्ट्रीय अथयव्यवस्था बळकट करण्यासाठी हनयायतीस महत्त्व दणेे आवश्यक आह.े 

2. आांतराष्टीय हवपणन म्हणजे एका ककवा एकापेषा जास्त दशेातील उद्योगाांद्वारे हवपणन तत्वाांचा वापर 

करणे. 

3. आांतराष्टीय हवपणनातील प्रगती मुळे कां पन्याांना जगभरातील जवळजवळ कोणत्याही दशेात व्यवसाय 

करणे शक्य आह.े 

4. आांतरराष्टीय बाजारपेठेतील कोणतीही कां पनी माकेटटग वातावरणातील अचानक बदलाांना सामोरे 

जाण्यासाठी नहेमी तयार    

5. असले पाहहज. 

6. राष्ट्राांमध्ये सामाहजक आहण साांस्कृहतक दवेाणघेवाण वाढवणे. 

                       

1. आांतरराष्ट्रीय हवपणनामध्ये सहभागी होणायाय राष्ट्राांतील नागररकाांना उच्च दजायची जीवनशैली आहण 

सांपत्ती सुहनहित करण.ः े

2. आांतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतनू नवीन मालाला मागणी हनमायण होत े त्यामुळे औद्योहगक अथयव्यवस्था वाढ 

होते. 

3. आांतरराष्ट्रीय हवपणन सवय सहभागी दशेाांना तुलनात्मक खचय लाभ हनहित करते. 

4. आांतरराष्ट्रीय हवपणनाद्वारे सवय राष्ट्राांना ऐकमकाांच्या जवळ आणतात आहण त्याांच्यातील मतभेद दरू 

करण्यासाठी सांधी दतेात. 
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5. आांतरराष्ट्रीय हवपणनामुळे जगातील हवहवध दशेाांमधील सामाहजक आहण साांस्कृहतक दवेाणघेवाण शक्य 

होते. 

                         

1. जगभरातील हवहवध सांस्कृती आहण हनयमाांमुळे आांतरराष्ट्रीय हवपणनाला अनेक अडचणी सामना 

करावा लागतो. 

2. मोठ्या स्पधयकाांच्या उपहस्थतीमुळे आांतरराष्ट्रीय माकय  टटगमधील स्पधेचे प्रमाण खूप जास्त आह.े 

3. आांतरराष्ट्रीय हवपणन सरकार द्वारे लादलेल े हवहवध कठोर हनयम आहण हनयमाांच े पालन करण्यास 

बाांधील आह.े 

4. राष्ट्राांमधील तणाव आहण युद्धाांसारख्या पररहस्थतीमुळे आांतरराष्ट्रीय माकय टटगवर हवपरीत पररणाम 

होतो. 

        आांतरराष्ट्रीय हवपणन ह े वस्तू व सेवाांचे एकापेषा जास्त दशेाांमध्ये केलेले हवपणन आह े ही 

दीघयकालीन चालणारी प्रक्रिया आह े आांतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये हवहवध घटकाांच े प्राबल्य आढळते  उदाः 

तांत्रज्ञान आांतरराष्ट्रीय व्यापारास पूरक सांस्था यांत्रणा आर्गथक उदारीकरण व जागहतकीकरण आधुहनक 

आांतरराष्ट्रीय हवपणनात आधहुनक कल क्रदसून येतात हवहवध दशेाांचे राजकीय पयायवरण व्यापारी सांघाच ेप्रश्न 

बहु करप्रणाली व्यवस्था भाषा, रूढी व परांपरा इत्यादी आव्हाने हनमायण होतात. 

         

1. जागहतक स्तरावर काय चालवले जाते आहण स्थाहनक पातळीवर काय व्यवस्थाहपत केले जाते ह ेस्पष्ट 

केले पाहहजे. 

2. स्थाहनक बाजाराच्या गरजा समजून घेतल्या पाहहजे आहण एक सहयोगी दहृष्टकोन हवकहसत केल े

पाहहजे. 

       

1. 1% www.google.com 

2. 2% www.chrome.com 

 


