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गोर्षिारा: डडडिटल डिपणन  ह े आंटरनेटिर ईत्पादन,े सिेा, ग्राहकांना िोडणे, डडडिटल 

तंत्रज्ञान अडण ईपकरणे िापरून िापरकत्यााच्या गरिा ओळखणे अडण समिून घेणे 

यासाठी आंटरनेटिरील एक ऄपारंपररक डडडिटल व्यासपीठ  अह.े ब्रँड िागरूकता अडण 

व्यिसाय डिकासासाठी ऑनलाआन व्यिसायाचा प्रचार करणे ही सिाात प्रभािी अडण 

प्रम ख धोरणांपैकी एक अह.े डडडिटल माध्यमाचं प्रसार आतका झाला अह ेकी कोणीही 

कधीही क ठेही माडहती डमळिू शकतो. ह े डिपणकांना ब्लॉग, िेबसाआट अडण सोशल 

मीडडया चॅनेलद्वारे ईत्पादने अडण सेिांचा प्रचार करण्याचे ऄडधक पयााय  दतेे. ईपलब्ध 

डिडिध साधनांद्वारे डिके्रते ह े दखेील पाहू शकतात की काय कल अह,े ईत्पादनाचा 

ऄडद्वतीय डिक्री बबद ूकाय अह ेअडण लोक चांगल्या लक्ष्यीकरणासाठी ईत्पादन ककिा सेिा 

का अडण केव्हा शोधतात. या पेपरमध्ये २१ व्या शतकातील डडडिटल माकेटटगच्या संधी 

अडण अव्हानांचा समािेश अह.े 

प्रास्ताडिक  

        डडडिटल माकेटटग ही एक व्यापक संज्ञा अह ेिी डडडिटल तंत्रज्ञानाद्वारे ग्राहकांपयंत पोहोचण्यासाठी 

तैनात केलेल्या डिडिध प्रचार तंत्रांचा संदभा दतेे. डडडिटल डिपणांनामध्ये सेिा, ईत्पादन अडण ब्रँड डिपणन 

रणनीतींची डिस्तृत डनिड समाडिष्ट अह े िी म ख्यतः मोबाआल अडण पारंपाररक टीव्ही अडण रेडडओ 

व्यडतररक्त म ख्य प्रमोशनल माध्यम म्हणून आंटरनेटचा िापर करते. डन फोटो डनकॉन गेटिे ग्राहकानंा त्याचंे 

डडडिटल फोटो डमत्रांसह ऑनलाआन डिभागण्यात मदत करते. टायटनचे ब्रँड रागा ग्राहकांच्या संपकाात 

राहण्यासाठी इमेल िृत्तपत्रांचा िापर करते अडण म्हणूनच ग्राहकांच्या ब्रँडची डनष्ठा मिबूत करण्याचा 

प्रयत्न करते. डनयतकाडलकाचे प्रकाशक त्यांच्या ग्राहकानंा इ-मेल अडण एसएमएस संदशेांसह सक्रक्रय करू 

शकतात अडण ईदाहरणे क्रफल्म फेऄर माडसकांसाठी प निारगणीचे दर स धारू शकतात. डिके्रत ेग्राहकाचं्या 

दनैंक्रदन िीिनात ब्रँड ऄडधकाडधक ििळ अणतात. मूल्याचे सह-डनमााते म्हणून ग्राहकांची बदलती भूडमका 

ऄडधक महत्त्िाची होत अह.े खान अडण महापात्रा (२००९) यांनी रटप्पणी केली की व्यिसाय घटकाद्वारे 



IJAAR   Vol.9 Issue-3               ISSN – 2347-7075 

858 

     आर.  र    ,      .आर.एन.       

 

प्रदान केलेल्या सेिांचा दिाा स धारण्यात तंत्रज्ञान महत्त्िपूणा भूडमका बिािते. होि यांच्या मतान सार   

न सार, आलेक्ट्रॉडनक डिपणन  म्हणिे एक ककिा ऄडधक आलेक्ट्रॉडनक पद्धती ककिा माध्यमांचा समािेश 

ऄसलेल्या डिके्रत्याकडून खरेदीदाराकड ेिस्तू ककिा सेिाचंे हस्तातंरण. एकोडणसाव्या शतकात टेडलग्राफच्या 

िापराने इ-माकेटटगची स रुिात झाली. टेडलफोन, रेडडओ, टेडलडव्हिन अडण नतंर केबल टेडलडव्हिनचा 

अडिष्कार अडण मोठ्या प्रमाणािर स्िीकार केल्याम ळे, आलेक्ट्रॉडनक माध्यम ेह ेमाकेटटगचे प्रम ख बल बनले 

अह.े मॅकडोनाल्ड ब्रँड संदशे अडण नातेसंबंध मिबूत करण्यासाठी ऑनलाआन चॅनेल िापरते. त्यांनी 

म लांसाठी ऑनलाआन सम दाय तयार केले अहते, िसे की ग्राहकांना नेहमी स्ितःच्या ििळ ठेिण्यासाठी 

शैक्षडणक अडण मनोरंिक खेळांसह हपॅी मील िेबसाआट  कंपनीच्या इ-संदशेाच्या प्रयत्नांची संख्या ही 

कंपनीच्या नफ्याशी िेळोिेळी सकारात्मकपणे िोडलेली अह.े सामाडिक  मध्यम व्यासपीठाची प्राथडमक 

फायद ेम्हणि ेखचा कमी करणे अडण पोहोच िाढिणे. सामाडिक  मध्यम व्यासपीठाची ककमत सामान्यत: 

आतर डिपणन माध्यमापेक्षा कमी ऄसते िसे की समोरासमोर डिक्री ककिा मध्यस्थ ककिा डितरकाचं्या 

मदतीने डिक्री. याडशिाय, सामाडिक डिपणन माध्यमामाफा त कंपन्यांना ऄशा ग्राहकांपयंत पोहोचू दतेे ि े

डिद्यमान डितरण माध्यमाच्या  तात्प रत्या अडण स्थाडनक मयाादांम ळे प्रिेश करण्यायोग्य नसतील. 

सामान्यतः, सोशल मीडडयाचा म ख्य फायदा हा अह ेकी तो कंपन्यांना पोहोच िाढिण्यास अडण खचा कमी 

करण्यास सक्षम करू शकतो. च्याफ्ली यांच्या मत,े सामाडिक डिपणन माध्यमामध्ये "कंपनीच्या स्ितःच्या 

िेबसाआटिर ककिा डतच्या सामाडिक ईपडस्थतीद्वारे ग्राहक संपे्रर्षणांना प्रोत्साहन दणेे" समाडिष्ट अह.े 

सामाडिक डिपणन माध्यम ह े डडडिटलडिपनणाचे  एक महत्त्िाचे तंत्र अह े कारण कंपन्या त्यांचे संदशे 

त्यांच्या लडक्ष्यत पे्रक्षकानंा डितररत करण्यासाठी सामाडिक डिपणन माध्यम  िापरू शकतात िे प्रकाशक 

ककिा डितरकाला पैसे न दतेा पारंपाररक डिपणनासाठी िैडशष्यपूणा अहते. डडडिटल डिपणन , 

आलेक्ट्रॉडनक डिपणन , इ-डिपणन  अडण आंटरनेट डिपणन  या सिा समान संज्ञा अहते ज्यात "िेबसाआट्स, 

ऑनलाआन िाडहराती, ऑप्ट-आन इमेल, आंटरएडक्ट्टव्ह क्रकऑस्क, आंटरएडक्ट्टव्ह टीव्ही ककिा मोबाइलद्वारे 

ऑनलाआन डिपणन करता येते.कांही  तज्ञांना ऄसे  अढळून अले की डडडिटल डिपणांनासाठी  ग्राहक 

माडहती समाधान ही ईपभोगाच्या ऄन र्षंगाने अडण डिक्री क्रक्रयाकलाप, माडहती प्रणाली (िेबसाआट्स), 

डडडिटल ईत्पादने याचं्या कें द्रबबद ू पैलूंद्वारे ईत्तेडित होणाऱ्या िेगिेगळ्या तीव्रतेच्या प्रभािी प्रडतसादाची 

बेरीि म्हणून संकल्पना केली िाउ शकते. िाघमारे (२०१२ ) यांनी डनदशानास अणून क्रदले की 
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अडशयातील ऄनेक दशे इ-कॉमसाचा फायदा घेत अहते, िे स्पधेला प्रोत्साहन दणे्यासाठी अडण आंटरनेट 

तंत्रज्ञानाच्या प्रसारासाठी अिश्यक अह.े डिया अडण मनीर्ष (२०१२ ) यांना ऄसे अढळून अले  की 

सध्या,भारतातील महानगरातील ऑनलाआन  खरेदीदारांचा कल िाढत अह॰े ह े ग्राहक प्रिासाचे ब ककग 

करत अहते, ग्राहक आलेक्ट्रॉडनक्ट्स अडण प स्तके ऑनलाआन खरेदी करत अहते. प्रत्येक ऑनलाआन 

खरेदीदाराचा खचा कमी ऄसला तरी भारतातील महानगरातील  स मारे ६० टके्क  ऑनलाआन ग्राहक 

मडहन्यातून क्रकमान एकदा तरी ऑनलाआन खरेदी करतात. डवे्ह चॅफी (२००२ ) इ-माकेटटगची व्याख्या 

"डडडिटल तंत्रज्ञानाचा िापर" म्हणून करतात."डडडिटल तंत्रज्ञानाचा ऍडप्लकेशन - ऑनलाआन चॅनेल (िेब, 

इ-मेल, डटेाबेस, तसेच मोबाआल/िायरलेस अडण डडडिटल टीव्ही) म्हणून नफा संपादन अडण ग्राहक 

रटकिून ठेिण्याच्या ईदेशशेान े डिपणन  क्रक्रयाकलापांमध्य े योगदान दणे्यासाठी करतात. एक मल्टी-चॅनेल 

खरेदी प्रक्रक्रया अडण ग्राहक िीिनचक्र) ग्राहकाचंे ज्ञान (त्यांची प्रडतमा , ितान, मूल्य अडण डनष्ठा ) स धारून 

अडण ग्राहकांच्या िैयडक्तक गरिांशी ि ळणारे एकाडत्मक संपे्रर्षण अडण ऑनलाआन सिेा प्रदान करून. च्या 

व्याख्या संबंध डिपणन संकल्पना प्रडतबबडबत; होते त े  इ- डिपणन  चालडिणारे ततं्रज्ञान नसनू व्यिसाय 

मॉडले ऄसािे यािर िोर दतेे. सिा प्रकारची सोशल मीडडया कंपनी स्ितः ककिा डतची ईत्पादने गडतमान  

सम दाय अडण व्यक्तींसमोर सादर करण्याची संधी प्रदान करते िे स्िारस्य दशािू शकतात. 

 सदै्धाडंतक अडण सकंल्पनात्मक चौकट  

पारंपाररक डिपणन डि डडडिटल डिपणन 

पारंपाररक डिपणन हा डिपणनाचा सिाात सामान्य अडण ओळखण्यायोग्य प्रकार अह.े पारंपाररक 

डिपणन हा व्यािसाडयक घटकाच्या ईत्पादन ककिा सेिाचंा प्रचार करण्यासाठी िापरला िाणारा डडडिटल  

नसलेला मागा अह.े द सरीकड,े डडडिटल माकेटटग म्हणिे ग्राहकांपयंत पोहोचण्यासाठी डडडिटल 

माध्यमांचा िापर करून  ईत्पादने ककिा सेिांचे डिपणन केल े िात.े व्यिसायाच्या डडडिटल माकेटटग 

धोरणाचा भाग म्हणून िापरल्या िाणाऱ्या िाडहरात माध्यमांमध्ये आंटरनेट, सामाडिक माध्यमे , मोबाआल 

फोन, आलेक्ट्रॉडनक डबलबोडा, तसेच डडडिटल टेडलडव्हिन अडण रेडडओ चॅनेलद्वारे प्रचारात्मक प्रयत्नांचा 

समािेश ऄसू शकतो. डडडिटल डिपणन  ही पारंपाररक डिपणांनाची  ईपशाखा अह ेअडण ईत्पादनांच्या 

स्थानडनडितीकरणासाठी अध डनक डडडिटलमाध्यमे  िापरते. 

 डडडिटल डिपनणाच ेडिडिध घटक: डडडिटल डिपणनाचे सिाात महत्िाचे घटक खालीलप्रमाणे  



IJAAR   Vol.9 Issue-3               ISSN – 2347-7075 

860 

     आर.  र    ,      .आर.एन.       

 

ऑनलाआन िाडहरात 

ऑनलाआन िाडहराती हा डडडिटल डिपणांनाचा  एक महत्त्िाचा भाग अह.े याला आंटरनेट िाडहरात दखेील 

म्हणतात ज्याद्वारे कंपनी ईत्पादने ककिा सेिांबदेशल संदशे दउे शकते. आंटरनेट-अधाररत िाडहराती 

ग्राहकांच्या डहतसंबंधांशी सिोत्तम ि ळणारी सामग्री अडण िाडहराती प्रदान करतात. प्रकाशक त्यांची 

ईत्पादने ककिा सेिा त्यांच्या िेबसाआटिर ठेितात िेणेकरून ग्राहकांना ककिा िापरकत्यांना मोफत माडहती 

डमळेल. िाडहरातदारानंी ऄडधक प्रभािी अडण संबंडधत िाडहराती ऑनलाआन ठेिाव्यात. ऑनलाआन 

िाडहरातींद्वारे, कंपनी अपल्या बिेटिर चांगले डनयंत्रण ठेिते अडण िेळेिर डतचे पूणा डनयंत्रण ऄसते. 

 इमेल डिपणन 

िेव्हा ईत्पादने ककिा सेिांबदेशल संदशे डिद्यमान ककिा सभंाव्य ग्राहकानंा इमेलद्वारे पाठडिला िातो, तेव्हा 

ते इमेल डिपणन म्हणून पररभाडर्षत केले िाते. थेट डडडिटल डिपणनाचा  िापर िाडहराती पाठिण्यासाठी, 

ब्रँड अडण ग्राहकांची डनष्ठा डनमााण करण्यासाठी, ग्राहकांचा डिश्वास डनमााण करण्यासाठी अडण ब्रँड 

िागरूकता डनमााण करण्यासाठी केला िातो. डडडिटल डिपणनाचा हा घटक सहिपणे िापरून कंपनी 

अपली ईत्पादने अडण सेिांचा प्रचार करू शकत.े िाडहराती ककिा  आतर माध्यमांच्या  त लनेत ह े  कमी 

खचााचे अह.े ईत्पादने अडण सेिांिर ग्राक्रफक, मिकूर अडण साआट्स  यांचे अकर्षाक डमश्रण तयार करून 

कंपनी ग्राहकांच ेसंपूणा लक्ष िेधून घेउ शकते. 

सामाडिक माध्यम े 

अि सामाडिक माध्यमाद्वारे डिपणन  ह ेसिाात महत्िाचे डडडिटल डिपणन  चनॅेल अह.े ह ेएक संगणक-

अधाररत साधन अह ेिे लोकांना कंपनीच्या ईत्पादन ककिा सेिांबदेशल कल्पना, माडहती अडण डचत्रे तयार 

करण्यास, दिेाणघेिाण करण्यास ऄन मती दतेे. नील्सनच्या मते, आंटरनेट िापरकते आतर कोणत्याही 

प्रकारापेक्षा सोशल मीडडया साआटिर िास्त िेळ घालितात. सोशल मीडडया माकेटटग नेटिका मध्ये फेसब क 

, डट्िटर ,बलक्ट्डआन  अडण ग गल+ यांचा समािेश होतो. फेसब क  द्वारे, कंपनी ईत्पादन अडण सेिांशी 

संबंडधत कायाक्रमांना प्रोत्साहन दउे शकते, फेसब क मागादशाक तत्त्िांचे पालन करणार् या िाडहराती चालि ू

शकते अडण निीन संधी शोधू शकते. डट्िटर  द्वारे, कंपनी त्याचं्या ब्रँडबदेशल िागरूकता अडण दशृ्यमानता 

िाढिू शकते. कंपनीची ईत्पादने अडण सेिांच्या िाडहरातीसाठी ह ेसिोत्तम साधन अह.े बलक्ट्डआन मध्ये, 

व्यािसाडयक त्याचंे माडहती  डलडहतात अडण माडहती शेऄर करतात 
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 मिकूर सदंशे 

सेल्य लर अडण स्माटा फोन ईपकरणांमधून ईत्पादने अडण सेिांबदेशल माडहती पाठिण्याचा हा एक 

मागा अह.े फोन ईपकरणे िापरून, कंपनी मिकूर, डचत्र,े दरूडचत्र  ककिा ध्िडनक्रफत  स्िरूपात माडहती 

पाठिू शकते. मोबाआल  एसएमएस द्वारे डिपणन २०००  च्या दशकाच्या स रुिातीस य रोप अडण 

अडशयाच्या काही भागांमध्ये िाढत्या प्रमाणात लोकडप्रय झाले. एखादा मिकूर संदशे िापरून खरेदी 

प ष्टीकरण, माल पाठडिलेची सूचना  पाठिू शकतो. मोडहमांसाठी मोबाआल संदशे माध्यम िापरल्याने िलद 

अडण ऄडधक भरीि पररणाम डमळतात. या तंत्रांतगात, कंपन्या त्यांच्या ग्राहकांना , कधीही कोणत्याही िेळी 

डिपणन संदशे पाठिू शकतात अडण संदशे क्रदसला िाइल ऄशी खात्री बाळगू शकतात.तसेच कंपनी एक 

प्रश्नािली तयार करू शकते अडण भडिष्यात त्यांची ईत्पादने ककिा सेिा डिकडसत करण्यासाठी अिश्यक 

ऄसलेला मौल्यिान ग्राहकाकडून  ऄडभप्राय डमळिू शकते. 

 सलंग्न डिपणन 

सलग्न डिपणन  हा कायाप्रदशान-अधाररत डिपणनाचा प्रकार अह.े या प्रकारच्या माकेटटगमध्ये कंपनीच्या 

ितीने तयार केलेल्या माकेटटग प्रयत्नांद्वारे त्यांनी अणलेल्या प्रत्येक ऄभ्यागताला ककिा ग्राहकासाठी 

सहयोगींना प रस्कार दते.े ईद्योगात चार प्रम ख खेळाडू अहते: व्यापारी ("क्रकरकोळ डिके्रता" ककिा "ब्रँड" 

म्हणून ओळखले िाते), नेटिका , प्रकाशक संलग्न म्हणून दखेील ओळखले िाते.  

 सलंग्न डिपनणाच े  दोन मागा अहते: कंपनी आतरानंा सलंग्न कायाक्रम दउे शकत े ककिा ती द सर् या 

व्यिसायाची संलग्न होण्यासाठी साआन ऄप करू शकते. िर कंपनीला संलग्न कायाक्रम चालिायचा ऄसेल, 

तर, कंपनी मालकाने कंपनीच्या िेबसाआटिर चालडिलेल्या प्रत्येक लीड ककिा डिक्रीसाठी सहयोगींना 

दलाली  फी भरािी लागेल.  

 शोध आंडिन सिोत्तमीकरण 

शोध आंडिन सिोत्तमीकरण ही शोध आंडिनच्या नैसर्गगक शोध पररणामांमधील िेबसाआट ककिा िेब 

पृष्ठाच्या दशृ्यमानतेिर पररणाम करण्याची प्रक्रक्रया अह.े सिासाधारणपणे, पूिीचे (ककिा शोध पररणाम 

पृष्ठािर ईच स्तरािर  ऄसललेे ), अडण ऄडधक िारंिार एखादी िेबसाआट शोध पररणाम सूचीमध्ये क्रदसते, 

शोध आंडिन िापरकत्यांकडून डतला ऄडधक ऄभ्यागत प्राप्त होतील. शोध आंडिन सिोत्तमीकरण प्रडतमा 
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शोध, स्थाडनक शोध, डव्हडडओ शोध, शैक्षडणक शोध, बातम्या शोध अडण ईद्योग-व्यिसाय  शोध  या 

डिडिध प्रकारच्या शोधांना लक्ष्य करू शकते. 

 प्रडत डक्ट्लक प े 

पे-प्रडत-डक्ट्लक डिपणन  ह ेडक्ट्लक्ट्स सेंक्रद्रयपणे “कमाइ” करण्याऐििी अपल्या िेबसाआटिर डक्ट्लक डनमााण 

करण्यासाठी शोध आंडिन िाडहराती िापरण्याचा एक मागा अह.े शोधक अडण िाडहरातदारांसाठी प्रडत 

डक्ट्लक पैसे दणेे चांगले अह.े कंपनीच्या िाडहरातींसाठी हा सिोत्तम मागा अह ेकारण त ेकमी क्रकमतीत 

अडण ईत्पादने अडण सेिांसह ऄडधक प्रडतबद्धता अणते. 

डडडिटल डिपणानंाच्या  सधंी अडण अव्हान े

 डडडिटल डिपणानंाच्या  सधंी: 

 डडडिटल डिपणनाच्या  संधी खालीलप्रमाणे अहते - 

 स लभ ब्रडँ प्रसार  

निीन तंत्रज्ञानाच्या डिकासाम ळे अडण व्यिसायात आंटरनेटचा िापर केल्याम ळे, ब्रँड ग्राहकांपयंत पोहोचतो 

ि याचा  फार  मोठा फायदा होतो  अडण त्यांच्या ग्राहकाशंी यशस्िीपणे संिाद साधता येतो. 

 क्रकफायतशीर िाडहनी 

आंटरनेटचा िापर करून, डडडिटल डिपणन  ह े टेडलव्हीिन , रेडडओ, माडसके, ितामानपत्रे अडण बॅनसा 

आत्यादी पारंपाररक माकेटटग चॅनेलच्या त लनेत क्रकफायतशीर अडण स्िस्त िाडहरातींचे स्त्रोत अढळले अह.े 

डडडिटल डिपणन  डिके्रत्यांना त्यांच्या बिेटच्या ईपलब्धतेच्या ऄधीन राहून त्याचं्या िाडहरात मोडहमा सेट 

करण्यास ऄन मती दतेे. . म ख्यतः, िेबसाआट्स अडण व्यिसाय प्रोफाआल (िाडहराती प्रदर्गशत करणे अडण 

ईत्पादने ककिा सेिांबदेशल माडहती) डिनामूल्य प्रचंड प्रडसद्धी करतात. सामाडिक माध्यमे , त्याच्या ऄसंख्य 

फायद्यांसह डडडिटल डिपणन  क्रक्रयाकलापांना प्रोत्साहन दणे्यासाठी महत्त्िपूणा भूडमका बिाित अहते. 

सोशल मीडडया सामाडिक डिपणन माध्यम ह ेऄस ेमाध्यम अह ेकी फेसब क , डट्िटर ,ग गल+, बलक्ट्डआन , 

व्हाट्सऄप, ब्लॉग्ि, ऐल्प , इनस्टाग्राम , अडण यू ट ब आत्यादी स्त्रोत अहते . 

 ऑनलाआन खरेदी करण्यासाठी ग्राहकाचंी सोय 

डडडिटल डिपणनाच्या  ऄडधक लोकडप्रयतेम ळे अडण क्षमतांम ळे ग्राहकांना कधीही (चोिीस तास ) 

ऑनलाआन खरेदी करणे ऄडधक सोयीचे झाले अह.े डडडिटल डिपणनाम ळे कंपन्या अडण क्रकरकोळ 

डिके्रत्यांना त्याचं्या ग्राहकानंा ऑनलाआन स्टोऄरमधून खरेदी  करण्याची संधी क्रदली अह.े 
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डिपणन दाडयत्ि डनभािण्याची सधंी 

डडडिटल माकेटटग कंपन्यांना त्यांच्या डिपणन दाडयत्त्िाचे  मोिमाप करण्यास सक्षम करते िसे की 

डडडिटल डिपणन काया करत अह ेकी नाही, दाडयत्त्िाचे प्रमाण अडण त्यात समाडिष्ट ऄसलेले संभार्षण. 

डडडिटल डिपणन डिपणकाना  त्यांच्या ऑनलाआन सामग्रीचे ग णित्तापूणा हतेूंसाठी मूल्यांकन  अडण 

ऄंकेक्षण करण्यास दखेील मदत करते. 

स लभ ग्राहक पोहोच 

एकाच िेळी मोठ्या संख्येन े संभाव्य ग्राहकानंा लक्ष्य करण्यासाठी कंपन्यांसाठी डडडिटल डिपणन  हा 

संिादाचा एक प्रभािी मागा अह.े डिपणनासाठी आंटरनेट माध्यम  िापरणे हा नंबर लक्ष्य  करण्याचा एक 

द्र त दषृ्टीकोन अह े

 थटे िाडहरात 

डडडिटल डिपणन  थेट िाडहरात  करते अडण ईत्पादन ककिा ब्रँडबदेशल िागरूकता डनमााण करते. अता 

कंपन्या डिडिध डडडिटल चॅनेलिर ईत्पादने अडण सेिांच्या िाडहराती सहिपणे दाखिू शकतात. परंत  एक 

चांगली ऑनलाआन िाडहरात धोरण अडण प्रचारात्मक साधने यांच्या सहाय्याने  डडडिटल डिपणक ऄत्यंत 

स्पधाात्मक माकेटटग िातािरणात चांगली कामडगरी करण्यास मदत करू शकतात. 

 सतत िाडहराती प्रदर्गशत करणे 

डडडिटल डिपणन  िाडहरातींना कोणत्याही िेळी ककिा कोणत्याही रठकाणी लडक्ष्यत ग्राहकांना ऄडधक 

स लभ बनिते. कोणत्याही िबेसाआटला भेट दणे्यासाठी अडण िाडहराती पाहण्यासाठी संभाव्यतेसाठी िेळ 

अडण रठकाणाची मयाादा नाही. सतत प्रदर्गशत होणाऱ्या िाडहराती अपल्याशी संपका  साधण्यासाठी अडण 

त्यांच्या गरिेची ईत्पादने अडण सेिा शोधण्यासाठी संभाव्य लोकांना अकर्गर्षत करतात. परंत  या िाडहराती 

िेबपृष्ठािर प्रदर्गशत करण्यासाठी कायाक्षमतेन ेव्यिस्थाडपत केल्या पाडहिेत.  

डडडिटल डिपणनाप ढील अव्हान:े 

डडडिटल डिपणनाप ढील प ढील अव्हाने अहते - 

हकॅकग धोरणाचंा धोका 

कंपनीची िाडहरात धोरणे हकॅ करण्याचा धोका नहेमी डडडिटल चॅनेलिर (आंटरनेटिर) रटकून ऄसतो ,िो 

डडडिटल डिपणनाच्या त्र टींपैकी एक अह.े हकॅसा ककिा स्पधाक एका प्रडसद्ध कंपनीच्या मौल्यिान िाडहरात 

धोरणांचा सहि मागोिा घउे शकतात अडण कॉपी करू शकतात अडण त्याचं्या हतेूंसाठी िापरू शकतात. 
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ब्रँड डिरोधी क्रक्रयाकलाप (डॉपेलगगँर) 

डडडिटल डिपणनाचा अणखी एक दोर्ष म्हणिे एखादी व्यक्ती ककिा व्यक्तींचा समूहही 'डॉपेलगँगर' द्वारे 

मान्यताप्राप्त ब्रँडच्या प्रडतमेला हानी पोहोचिू शकतो. ब्रडँडिरोधी कायाकते, ब्लॉगसा अडण मत नेत ेडिडशष्ट 

ब्रँडची प्रडतमा नापसंत करण्यासाठी ‘डॉपेलगँगर’ हा शब्दप्रसार करतात. 

मयााक्रदत ईत्पादनासंाठी िाडहरात 

डडडिटल डिपणनाचा अणखी एक व्यािहाररक दोर्ष म्हणिे ते केिळ ग्राहकोपयोगी िस्तूंसाठी फायदशेीर 

अह.े औद्योडगक िस्तू अडण और्षधी ईत्पादनांची डिक्री डडडिटल माध्यमातून करता येत नाही. ईपरोक्त 

माडहती डडडिटल डिपणकाना  डडडिटल डिपणनाची  ताकद अडण कमक ितपणा समिून घेण्यास मदत 

करू शकते.  

 आंटरनटे ऍक्ट्ससेची मयाादा 

डडडिटल डिपणन  आंटरनेटिर  ऄिलंबून अह.े काही भागात, आंटरनेट स डिधा ग्राहकानंा ईपलब्ध होत नाही 

ककिा ऄस्त नाही . डडडिटल डिपणन  ऄशा क्षेत्रांमध्ये ऄयशस्िी होउ शकते ज्यामध्ये आंटरनेटची ईपलब्धता 

नाही ककिा मयााक्रदत अह.े 

 मयााक्रदत ग्राहक द िा अडण सभंार्षण 

डडडिटल डिपणन  ह ेआंटरनेटिर खूप ऄिलंबून ऄसल्याने, डिपणकाना  त्यांच्या िाडहराती ऄडधक व्यापक 

बनिणे अडण कंपनीच्या ब्रँड प्रडतमा  ककिा ईत्पादनांबदेशल त्यांच्या ग्राहकांशी संभार्षण स रू करणे कठीण 

होउ शकते. 

 ब्रडँ्सची ईच स्पधाा 

िेव्हा एखादा ग्राहक आंटरनटेिर डिडशष्ट कंपनीचे डिडशष्ट ईत्पादन शोधतो, ऄनेक प्रडतस्पधी िस्तू अडण 

समान डिपणन धोरण ऄसलले्या सेिा ग्राहकाच्या म ख्यपृष्ठािर क्रदसतात तेव्हा डडडिटल माकेटटगमध्ये एक 

कमतरता ऄसत.े याम ळे ग्राहकांना डिरोध होतो अडण द सर् या कंपनीचे स्िस्त अडण ईत्तम दिााचे ईत्पादन 

डनिडण्याचा पयाायी पयााय ईपलब्ध होतो. पररणामी, काही ग्राहकानंा िेबसाआट ककिा सोशल मीडडयािर 

क्रदसणार् या बर् याच िाडहरातींिर डिश्वास नसतो अडण त ेफसिणूक समितात अडण ऄप्रामाडणक ब्रँडसारखे 

क्रदसतात. 

डनष्कर्षा: या ऄभ्यासातून ऄसे क्रदसून अल ेअह ेकी डडडिटल डिपणनामध्य ेग्राहकापंयंत िलद अडण कमी 

खचाात  पोहोचण्याची क्षमता अह ेअडण ते  ईत्पादने अडण सेिांच्या डिस्तृत शे्रणीला प्रोत्साहन दउे शकते. 
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डडडिटल माकेटटग अडण सोशल मीडडया िाडहरातींच्या डिकासाम ळे २१ व्या शतकात िागडतकीकरणाचा 

िेग अडण डडडिटल डिपणनाम ळे  डमळणाऱ्या संधींची व्याप्ती  ऄडधक ऄसून ऄनके व्यािसाडयक संधी 

डनमााण झाल्या अहते. तसचे  ऄनेक अव्हानहेी अहते. 
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