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साराांि: 

सदर सांिोधनपर लेखाचे शिर्तक "ग्राहक वततन: अथत, वशैिष्टय ेआशण प्रभाशवत घटक" 

असे  आह.े ग्राहक हा एक मानव त्याचप्रमाण े एक सामाशजक प्राणी सुद्धा आह.े त्याच े

शवचार, भावना, गरजा, आवड शनवड, आर्थथक कुवत, आचार, धमत, रूढी परांपरा या सुद्धा 

प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या आहते. त्यामुळे सध्याच्या काळात कोणता ग्राहक कसा वागेल ह े

साांगणे कठीण आह.े फक्त आपण एक अांदाज बाांधू िकतो की शवशिष्ट ग्राहक हा किा 

पद्धतीने वततन करू िकतो. सध्याच्या गळेकापू स्पधेच्या युगात ह ेजरी खरे असल ेतरी 

ग्राहक वततन समजणे अत्यांत आवश्यक आह.े अस ेम्हटल ेजात ेकी ग्राहक हा बाजारपेठेचा 

राजा आह े आशण या राजाच्या गरजा समजून आपण त्याला त्याच्या गरजेच्या वस्तू 

शवकल्या पाशहजे. पण जर ह ेसत्य असेल तर मग मात्र शवके्रत्यान ेअशधक जागृत असणे 

तेवढेच गरजेचे आह.े कारण ग्राहक राजा जर दखुावला गेला तर तो दसुऱ्या दकुानात 

जाईल आशण तुमच े त्याच्यािी कायमच े सांबांध तुटून जातील. असे होऊ नय े यासाठी 

शवके्रत्यान े ग्राहक वततनाचा अभ्यास करणे आवश्यक आह.े त्यासाठी शवके्रत्याला ग्राहक 

मानसिास्त्राचा सुद्धा थोडाफार अभ्यास असला पाशहजे. ग्राहक कोणत्या पररशस्थतीत 

कसा वागू िकतो याचा अभ्यास करणे म्हणजे ग्राहक वततनाचा अभ्यास करणे होय. "व्यक्ती 

शततक्या प्रकृती" अिी एक म्हण आह ेती लक्षात ठेऊन शवके्रत्यान ेग्राहकाांिी सांबांध शनमातण 

केले पाशहजे.  ग्राहकाांच ेसमाधान हचे प्रत्येक शवके्रत्याांच ेअांशतम लक्ष असणे आवश्यक आह.े 

कारण ग्राहक समाधानी असेल तर तो तुमच्या वस्तू खरेदी करेल आशण तुमची शवक्री 

त्यामुळे वाढेल. त्याचाच पररणाम तुमचा नफा वाढून तमु्ही स्पधेच्या या काळात रटकून 

राहाल. थोडक्यात असे म्हणता येईल की जो शवके्रता आपल्या ग्राहकाांच्या आवडी शनवडी, 

गरजा, त्याांच्या अपेक्षा आशण पे्ररणा समजतो म्हणजेच जो शवके्रता ग्राहकाांच ेवततन समजतो 

तोच आपला व्यवसाय िेवटपयतन्त रटकवून ठेव ूिकतो. प्रस्तुत पेपरमध्ये ग्राहकाांचे वततन, 

त्याांची वैशिष्टये आशण ग्राहक वततनाला प्रभाशवत करणारे घटक याांचा अभ्यास व वणतन केल े

जाणार आह.े सदर लेख हा दयु्यम सामग्री आशण माशहतीवर आधाररत आह.े सदर लेखाचा 
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उद्दिे हा ग्राहक वततनाचा अथत अभ्यासन,े त्याच े स्वरूप अभ्यासन े तिेच ग्राहक 

वागणुकीवर कोणकोणत्या बाबींचा पररणाम कसा होतो याचीही चचात सदर सांिोधन 

लेखात केला जाणार आह.े  

प्रमखु ककवा प्रधान िब्द: 

ग्राहक, वततन, ग्राहक वततन, वततणूक, प्रभाशवत घटक, पे्ररणा, स्पधात ई. 

प्रस्तावना: 

वततमान काळ हा स्पधेचा आशण तांत्रज्ञानाचा काळ आह.े प्रगत असे तांत्रज्ञान शवकशसत झाल्यामुळे 

आशण गळेकापू स्पधात असल्यान ेप्रत्येक व्यावसाशयकाला आपला ग्राहक रटकवून ठेवणे गरजेच ेझालेल ेआह.े 

कारण ग्राहक हा एकमेव असा घटक आह ेकी ज्याच्यामळेु व्यावसाशयक मोठा होतो आशण त्याच्याचमुळे तो 

नष्ट सुद्धा होऊ िकतो. कारण शवके्रता ग्राहकाला आपला माल शवकतो आशण त्यापासून नफा शमळवतो. मग 

अिावेळी ग्राहकाला रटकवून ठेवणे ही तारेवरची कसरत कायम शवके्रत्याला करावी लागते. ह ेकरताांना 

ग्राहक, त्याच्या आवडीशनवडी, आर्थथक कुवत, स्पधात, आचार, धमत, रूढी परांपरा आशण स्वभाव ई. शवचार 

शवके्रत्याला करावा लागतो आशण ग्राहकाांिी सांभार्ण करावे लागते. ह ेसवत करताांना ग्राहक आशण त्याची 

वततणूक याचाही सखोल शवचार आशण अभ्यास शवके्रत्याने करणे आवश्यक आह.े प्रत्येक व्यक्ती ककवा ग्राहक 

हा पशहल्या पेक्षा वेगळा आह ेअसे समजून व्यावसाशयकाने ग्राहकािी सांभार्ण करावे. मग त ेकरताांना तो 

ग्राहक कश्या स्वभावाचा आह ेह ेसमजून मगच शवके्रत्याने त्याच्यािी वातातलाप कराव.े पण ही प्रक्रक्रया 

काही िेकां दात होण ेगरजेच ेआह.े तुमचां म्हणणां ग्राहकाला पटलां पाशहजे तरच तो तुमच्या दकुानात थाांबेल 

ककवा वस्तू खरेदी करेल. त्यासाठी तुम्हाला त्या ग्राहकाला ओळखता आल ेपाशहजे आशण त्याच्या मनात 

वस्तू खरेदी करण्यासाठी ईच्छा शनमातण करता आली पाशहजे. ग्राहकाला अनेकदा उपभोक्ता सुद्धा म्हटल े

जात.े ग्राहक हा बाजारपेठेचा राजा आह ेअसे म्हटल ेजाते. त्यामुळे या राजाच्या गरजा ओळखणे ह ेप्रमुख 

कायत शवके्रत्याांचे आह.े फक्त गरजा ओळखून चालणार नाही तर त्या गरजेला खरेदीत पररवर्थतत करता आल े

पाशहजे. ग्राहकाांना त्याांच्या आवडी नुसार वस्तू पुरशवणे व समाधानी ठेवणे ह ेआधुशनक शवपणनाचे महत्वाच े

उक्रद्दष्ट्य आह.े  त्यासाठी शवके्रत्याला ग्राहक वततन समजून घेण ेसुद्धा गरजेचे आह.े  
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प्रस्ततु सांिोधन लेखाच ेउद्दिे: 

1. ग्राहक वततनाचा अथत अभ्यासणे. 

2. ग्राहक वततनाच ेस्वरूप आशण वैशिष्ट्ये अभ्यासणे. 

3. ग्राहक वततनाला प्रभाशवत करणारे शवशवध घटक अभ्यासणे. 

सांिोधन पेपर - गृशहतके: 

1. ग्राहक वततन ही सांकल्पना समजण्यास सोपी आह.े 

2. ग्राहक वततन ह ेवय आशण ललग नुसार बदलते. 

3. ग्राहक वततनाला प्रभाशवत करणारे शवशवध घटक आहते. 

4. जो शवके्रता ककवा व्यावसाशयक ग्राहकाांची वततणूक आशण मानशसकता ओळखू िकतो तोच    

    व्यवसायात रटकून राहू िकतो. 

प्रस्ततु सांिोधन पेपरची व्याप्ती व मयातदा: 

सदर सांिोधन लेख हा दयु्यम सामग्री व माशहतीवर आधाररत आह.े या पेपरमध्ये ग्राहक वततन, त्याचे 

वैशिष्ट्ये आशण ग्राहकाांच्या वागणुकीवर प्रभाव पाडणाऱ्या घटकाांचाच अभ्यास केला जाणार आह.े ईतर 

कोणत्याही बाबींचा समावेि सदर सांिोधन पेपर मध्ये होणार नाही. 

सांिोधन व माशहती गोळा करण्याची पद्धती: 

सांिोधनपर लेख ककवा पेपर सादर करताांना काही माशहती ककवा आकडवेारी गोळा केली जात.े ती माशहती 

दोन पद्धतीन ेतयार केली जाते. १) प्राथशमक पद्धती २) दयु्यम पद्धती 

सदर पेपर हा ईतराांनी गोळा केलेल्या माशहतीच्या आधारे म्हणजचे दयु्यम पद्धतीन ेतयार केलेला आह.े ही 

माशहती काही सांदभत पुस्तके, पाठ्य पुस्तके, वेबसाइट्स, वततमानपत्र ेआशण शनयतकाशलकाांमधून शमळशवलेली 

आह.े 

ग्राहक: अथत व व्याख्या - ग्राहक वततनाचा अभ्यास ककवा अथत समजून घेण्यापूवी ग्राहक म्हणज ेकाय ह े

आपण समजून घेऊ. ग्राहकालाच आपण अनेकदा उपभोक्ता असेही म्हणत असतो. दोन्ही िब्दात थोडा फरक 
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असला तरी या रठकाणी आपण एकाच अथातन ेवापर करणार आहोत. जो व्यक्ती दकुानात जातो, वस्तूची 

खरेदी करून उपभोग घेतो त्याला आपण ग्राहक ककवा उपभोक्ता असे म्हणतो. ककवा वस्तूची खरेदी 

करणारी व्यक्ती म्हणज े ग्राहक होय असेही आपण सोप्या भार्ेत म्हणू िकतो. खालील व्याख्येवरून 

आपल्याला ग्राहकाचा अथत अशधक स्पष्ट होईल. 

"जो व्यक्ती दकुानात जाऊन वस्तू ककवा सेवेची खरेदी करतो त्याला ग्राहक असे म्हणतात." 

ग्राहक वततन: अथत व व्याख्या – 

अथत: प्रत्येक वेळी म्हणजेच जेव्हा जेव्हा ग्राहक बजारपेठेत वस्तू ककवा सेवा खरेदी करण्यासाठी जातो तेव्हा 

तेव्हा त्याची वततणूक बदलत असत.े असे कधीच होत नाही की तो प्रत्येक वेळेस सारखाच वागेल. तो 

कोणत्या आशण किासाठी दकुानात ककवा बाजारात गेलेला आह े त्यावर त्याचे वततन अवलांबून असते. 

अनेकदा त्याच ेह ेवततन त्याचा स्वभाव, त्याचा मूड, ललग, गरज, व्यशक्तमत्व, कुटुांब, राहणीमान, धमत आशण 

परांपरा ई. अनेक बाबींवर अवलांबून असत.े त्यामुळे ग्राहकाच्या वततनाचा अभ्यास करणे आशण त्याला 

समजून घेण ेव्यावसाशयकाला गरजेचे आह.े कारण त्यामुळेच शवके्रता ग्राहकाची अपेक्षा समजू िकतो आशण 

त्याप्रमाणे वस्तू दाखवु िकतो आशण ग्राहकाच ेसमाधान करू िकतो. ग्राहक वस्त ूखरेदी करताांना कसा 

वागतो ककवा खरेदीबाबत शनणतय कसा घेतो, त्यासाठी तो ज्या प्रक्रक्रयेतुन जातो शतलाच ग्राहक वततन असे 

म्हटल ेजाते. ग्राहक वततन ह ेएक मानशसक आशण भावशनक बाब आह.े कारण तो वस्तू खरेदी करताांना या 

दोघाांचाही वापर करतो. ग्राहक वस्तू ककवा सेवा खरेदी करताांना शवशिष्ट पररशस्थतीत जसा वागतो त े

वागणे म्हणजेच ग्राहक वततन होय असेही म्हणता येईल. 

व्याख्या: काही तज्ञ व्यक्तींनी ग्राहक वततनाच्या व्याख्या खालील प्रमाणे केलेल्या आहते त ेही लक्षात घ्यावे 

लागेल. 

वॉल्टर आशण पाॅ ल: "ग्राहक वततन ही एक प्रक्रक्रया आह,े ज्यामध्ये व्यशक्तगत ग्राहक काय, केव्हा, कुठून, 

किी आशण कोणापासून वस्तू ककवा सेवा खरेदी करावयाची याचा शनणतय घेतो." 
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वबेस्टर: " ग्राहक वततन ही एक मानसिास्त्रीय, सामाशजक आशण िारीररक घटना आह,े ज्यामध्य ेग्राहक 

वस्तुचे मूल्याांकन, खरेदी, उपभोग आशण त्याबाबत ईतराांना साांगणे ह ेअशभपे्रत आह.े" 

 प्रा. नरेि सोनटके्क: "शवशिष्ट पररशस्थतीत वस्तू ककवा सेवा खरेदी करताांना ग्राहक जसा वागतो ते वागणे 

म्हणजेच ग्राहक वततन होय." 

वरील व्याख्याांवरून अस ेलक्षात येत ेकी, शवशिष्ट पररशस्थतीत ग्राहक वस्तू ककवा सेवा खरेदी करताांना ज्या 

पद्धतीने तो ती वस्तू खरेदी करतो शतच पद्धती म्हणजे त्याचे वततन होय असे आपल्याला म्हणता येईल. 

ग्राहक वततनाच ेस्वरूप आशण वशैिष्ट्य:े 

ग्राहक वततनाचा अथत अशधक स्पष्ट होण्यासाठी आशण त्याचे स्वरूप समजून घेण्यासाठी आपल्याला ग्राहक 

वततनाच ेवैशिष्ट्ये समजून घणेे आवश्यक आह ेते पुढीलप्रमाणे. 

अशस्थरता: ग्राहक वततन ह ेकधीच शस्थर नसत.े त ेपररशस्थतीनुसार बदलत असत.े गरज, भावना, प्रसांग, 

आर्थथक िक्ती आशण इतरही अनेक बाबींवर त्याचे वततन अवलांबून असत.े एवढेच काय तर एकच वस्तू खरेदी 

करताांना सुद्धा वेगवेगळ्या क्षणी त्याचे वततन बदलत असत.े याचाच अथत ग्राहक वततन ह ेकधीच शस्थर नसनू 

त ेनेहमी बदलत राहत.े 

ललगानसुार वेगळे: ग्राहक वततन ह ेललगानुसार सुद्धा वेगवेगळे असते. स्वभावानुसार स्त्री ग्राहक आशण पुरुर् 

ग्राहक ह ेवेगळे असतात. त्यामुळे साहशजकच त्याांचे वततन ह ेवेगवेगळे असणे स्वाभाशवकच आह.े 

गरजनेसुार वगेवेगळे: ग्राहकाचे वततन ह ेगरजेनुसार सुद्धा बदलणारे आह.े जर आपल्याला रटकाऊ ककवा 

दीघतकाळ चालणारी वस्तू हवी असल्यास आपण दहा रठकाणी त्या वस्तूची चौकिी करू आशण नांतर तुलना 

करून खरेदीचा शनणतय घेऊ पण जीवनावश्यक वस्तूसाठी जवळच्या दकुानात जाऊन आपण कोणतीही 

घासशगस न करता खरेदी करू. 

शवस्ततृ व जागशतक अिी सांकल्पना: ग्राहक सांकल्पना ही एक शवस्तृत आशण जागशतक स्तरावरील आह.े ती 

कोणत्याही एका व्यक्ती पुरती ककवा रठकाणा पुरती मयातक्रदत नाही. ती सतत चालणारी आशण पुढे जाणारी 

एक प्रक्रक्रया आह.े 
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ग्राहक वततन एक गुांतागुांत: ग्राहक वततन ही सांकल्पना एक गुांतागुांतीची बाब आह.े ग्राहक हा शवशिष्ट 

पररस्थीशतत शवशिष्ट पद्धतीनेच वततन करेल ह ेसाांगणे कठीण आह.े ग्राहक वततनाचा नेमका अांदाज बाांधणे 

अिक्य आह.े कारण त्याांचे वततन अनेक घटकाांमुळे प्रभाशवत होत असते. म्हणून असे म्हटल ेजात ेकी ग्राहक 

वततन ही सांकल्पना अशधक गुांतागुांतीची आह.े 

 एकटे आशण समहूात वगेवगेळे:  ह ेएक वैशिष्ट्य ग्राहक वततनाच ेआह.े ग्राहक एकटा असताना वस्तू खरेदी 

करताांना तो वेगळा वागतो. पण जर समूहान ेवस्तू खरेदी करण्यास गेला तर त्याच ेवततन आपल्याला वेगळे 

क्रदसून येते. 

ग्राहक वततनाला प्रभाशवत करणारे घटक: 

यापूवी साांशगतल्याप्रमाणे ग्राहकाच ेवततन ह ेवेगवेगळ्या क्षणी वेगवेगळे असते. म्हणजचे त्याच ेवततन ह े

एकसारख े नसत.े याला कारणे काय आहते याचाही शवचार करणे आवश्यक आह.े ज्या कारणामुळे 

ग्राहकाच्या वततनात बदल होतात ती कारणे म्हणजेच ग्राहक वततनाला प्रभाशवत करणारे घटक होत. ते घटक 

पुढीलप्रमाणे साांगता येतील. 

 साांस्कृशतक घटक: सांस्कृती ही सवातत महत्वाची एक बाब आह ेज्याच्या प्रभावाने व्यक्तींची गरज आशण वततन 

बदलते. सांस्कृतीमुळे अनेक मूल्ये, श्रद्धा, सवयी शनमातण होतात. त्यामुळे त्या मूल्याांची जोपासना 

करण्यासाठी अनेकदा व्यक्ती कुठल्याही प्रकारचा शवचार न करता वस्तूांची खरेदी करतो. ही सांस्कृती प्रयेक 

प्रदिेाची, राज्याची तिेच दिेाांची वेगवेगळी असते आशण ती एका शपढीकडून दसुऱ्या शपढीकडे सांक्रशमत 

होत असत.े त्यामुळेच ह ेवततन व्यशक्तपरत्वे आशण दिेानुसार वेगवेगळी असल्याने आपोआपच ग्राहक वततन 

वेगवेगळे असत.े 

 धार्थमक घटक: प्रत्येक धमातच्या, जातीच्या काही मान्यता आशण रूढी परांपरा असतात. तेव्हा त्या मान्यता 

आशण रूढी परांपराांचे पालन करताांना ग्राहक वततनात बदल होतो. वस्तू खरेदी करताांना या धार्थमक बाबी 

ग्राहकाांवर प्रभाव पाडत असतात. 
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 सामाशजक घटक: सामान्यतः प्रत्येक सांस्थेच्या ककवा समाजाच्या अांतगतत रचना ककवा वगतरचना  ठरलेली 

असत.े यामध्य ेउत्पन्न, शिक्षण, पेिा, सामाशजक प्रत ई.चा समावेि होतो. या सवाांचा पररणाम ग्राहक 

वततनावर झाल्याशिवाय राहत नाही. जास्त उत्पन्न असल्यास ग्राहक वस्तू खरेदी करताांना पैिाचा शवचार 

करीत नाही पण उत्पन्न कमी असल्यास माणूस वस्तूच्या ककमतीबाबत अशधक शवचार करतो. म्हणजेच 

उत्पन्नाचा प्रभाव ग्राहक वततनावर होतो असे क्रदसून येत.े शिवाय तुमचा पेिा काय आह,े समाजात तुमची 

प्रशतष्ठा काय आह ेह ेसुद्धा ग्राहक वततनावर प्रभाव पाडतात. 

सांदभत गट/गट प्रभाव: ही सांकल्पना सवतप्रथम १९४२ मध्ये हायमन याांनी माांडली. अनेकदा व्यक्ती एखादा 

शनणतय घेताांना दसुऱ्या व्यक्तीने ककवा गटाने सांदभत क्रदल्यास त्याच्यावर शवश्वास ठेऊन वस्तू खरेदी करण्याचा 

शनणतय घेत असतो. अनेकदा व्यक्ती इतरही गटाचा सभासद असतो. शिवाय वगतशमत्र, जवळच ेनातेवाईक, 

िेजारी आशण ओळखीचे लोक याांचा दखेील ग्राहकाांच्या खरेदी वततणुकीवर पररणाम झाल्याचे क्रदसून येत.े 

त्यामळेु जर ईतर गटाने  सांदभत क्रदल्यास त्याचा ग्राहकाच्या खरेदी शनणतयावर प्रभाव पडतो. 

 कुटुांब आशण सदस्य: अनेकदा व्यक्ती आपल्या कुटुांबाच्या फायद्यासाठी ककवा सदस्यासाठी काही शनणतय घेत 

असतो. कुटुांबातील व्यक्तींच्या आवडी शनवडी, जीवन जगण्याची पद्धती याचाही प्रभाव ग्राहक वततनावर 

झाल्याशिवाय राहणार नाही. 

व्यशक्तगत घटक: अनेक व्यशक्तगत घटक आहते जे ग्राहकाांच्या वततनावर प्रभाव पडत असतात. त ेव्यशक्तगत 

घटक पुढीलप्रमाणे. 

वय आशण जीवनचक्र: आपल्या जीवनभरात आपण अनेकदा वस्तू आशण सेवा खरेदी करताांना वेगवेगळ्या 

खरेदी करतो. अन्न, कपड,े फर्थनचर ई. वस्तू खरेदी करताांना वयोमानानुसार बदल होत असतो. वय बदलले 

की आवडी शनवडी बदलतात. जीवनाकड े बघण्याचा दषृ्टीकोन बदलतो आशण आपोआपच ग्राहक वततन 

बदलते. 

पेिा: माणूस आपले जीवन जगताना कुठला पेिा स्वीकारतो त्यावर सुद्धा त्याचे वततन अवलांबून आह.े 

एखादा व्यावसाशयक असल्यास तो मोठमोठ्या महागडी वस्तू खरेदी करतो. त ेकरताांना तो पैिाचा शवचार 
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करीत नाही. तेच एखाद्या सामान्य ग्राहकाचा शवचार केल्यास. तो कमी क्रकमतीच्या वस्तू खरेदी करण्याचा 

शनणतय घेईल. 

आर्थथक घटक/खरेदी िक्ती:  हा घटक फार महत्वाचा आह.े खरेदी शनणतय बहुदा तुमच्याकड ेअसलेल्या 

पैिावर अवलांबून आह.े शवके्रत्याच्या दषृ्टीकोनातून हा घटक अशतिय महत्वाचा आह.े पैसा उपलब्ध 

असल्यास अशधक वस्तू खरेदी करणार पण जर तुमच्याकड ेपैसा कमी असल्यास वस्तू करताांना क्रकमतीबाबत 

घासाशगस करणार आशण कमी वस्तू खरेदी करणार आशण पैसे नसल्यास ग्राहकाांची खरेदी करण्याची ईच्छा 

असून दखेील त्याांना वस्तूची खरेदी करता येत नाही. त्यामुळे पैसा हा ग्राहक वततनावर प्रभाव पाडतो असे 

म्हणता येईल. 

स्वभाव: वस्तू खरेदी शनणतय प्रक्रक्रयेत ग्राहकाचा स्वभाव फार महत्वाची भूशमका पार पाडत असतो. अनेक 

अभ्यासातनू ह ेशसद्ध झालेल ेआह ेकी स्वभाव आशण ग्राहक वततन यात सहसांबांध आह.े स्वभाव खर्थचक असेल 

तर ग्राहक पैसे साठवून ठेवण्यापेक्षा तो खची घालण्याचा प्रयत्न करेल आशण स्वभाव खर्थचक नसेल तर या 

उलट तो शनणतय घेईल. 

ग्राहक प्ररेणा: अनेक शवचारवांत आशण माणसिास्त्रज्ञाांनी मानवी पे्ररणा शसद्धाांत माांडले. अब्राहम मास्लो 

याांनी सुद्धा गरजाांचा शसद्धाांत माांडला आशण साांशगतल ेकी माणसाला गरजा किा पद्धतीने पे्ररणा दतेात 

आशण ग्राहक वततन बदलते. 

माशहती: ग्राहकाच्या वततनात बदल करणारा एक घटक म्हणज े त्याला प्राप्त माशहती. ग्राहक एखादी वस्त ू

खरेदी करण्यापूवी त्या वस्तू बाबत सवत माशहती प्राप्त करतो. त्या वस्तूची उपयोशगता, ककमत, शतचा वापर, 

शवके्रता इ माशहती तो इांटरनेट माफत त, वततमान पत्रातून, जाशहरातीद्वारे, वेगवेगळ्या माध्यमाद्वारे तिेच 

शमत्राद्वारे प्राप्त करीत असतो आशण नांतर तो वस्तू ककवा सेवा खरेदीचा शनणतय घेतो. 

पररशस्थतीजन्य घटक: अनेकदा ग्राहक पररशस्थती समोर नतमस्तक होऊन वस्त ूखरेदी करतो. ककवा असे 

म्हणावे लागेल की ग्राहकासमोर अचानक एखादी घटना घडते ज्यामुळे त्याला एखाद्या वस्तूची खरेदी करणे 

आवश्यक होत.े िारीररक आशण सामाशजक घटक एखादी असे वातावरण शनमातण करतात ज्यामुळे व्यक्तीला  

वस्तू खरेदीचा शनणतय घ्यावा लागतो. अश्या पद्धतीने अनेक घटक ग्राहकाला प्रभाशवत करीत असतात 

ज्यामुळे तो वस्तू आशण सेवाांची खरेदी करतो. 
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शनष्ट्कर्त: 

वरील सवत बाबींचा अभ्यास केल्यानांतर मी खालील शनष्ट्कर्ातप्रत आलेलो आह.े 

1. शवशिष्ट पररशस्थतीत ग्राहक कसा वागतो याचा अभ्यास म्हणजे ग्राहक वततनाचा अभ्यास  

होय.  

2. ग्राहक वस्तू खरेदी करताांना ज्या पद्धतीने वागतो ती पद्धती म्हणजेच ग्राहक वततन होय. 

3. ग्राहक वततन ह ेकधीही शस्थर नसत ेतर ते बदलते असत.े 

4. ग्राहक वततन ह ेललगानुसार, वयोमानानुसार, आशण गरजेनुसार बदलत असते. 

5. ग्राहक वततन ही सांकल्पना फार गुांतागुांतीची आह.े कारण ग्राहक कोणत्या वेळेस कसा वागेल   

ह ेकोणीही खात्रीिीर साांगू िकत नाही. 

6. ग्राहक वततनाला प्रभाशवत करणारे अनेक घटक आहते. त्या घटकाांचा पररणाम ग्राहकाांच्या     

वागणुकीवर होत असतो. 
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