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प्रस्तावना: 

ऄडलकडच्या काळात डडडिटल माकेटींगला ऄडधक महत्व अले अह.ेडडडिटल 

माकेटींगमुळे अर्थथक डवकासाचा वेग झपाट्याने वाढत अह ेतसचे बािारपेठेची व्याप्तीही 

वाढत अह.े अर्थथक डवकासासाठी अवश्यक ऄसणारी साधनं मोठ्या प्रमाणात व सहि 

ईपलब्ध होत अहते. अर्थथक डवकासाबरोबरच ईपभोक्त्यांच्या ईत्पनात वाढ होत अह.े 

त्यामुळे त्यांच्याकडून समग्र मागणी वाढत अह.े मागणीची पुतथताही एक क्षणात होत अह.े 

डवक्री खचथ कमी येत ऄसल्यामुळे वस्तूंच्या ककमतीही कमी ठेवणे डवत्यांना शक्य होत अह े

डशवाय ईत्पादनाच्या डनमीतीसाठी ऄत्याधुडनक यंत्र व तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यामुळे 

वस्तूची व सेवांची गुणवत्ता वाढली अह.े त्यामुळे समािाच्या सवथच स्थरातून एकूण 

मागणी वाढून ईत्पादकांच्या डनव्वळ नफ्यात वाढ होत अह.ेअिच्या संगणक युगात 

ईत्पादनाच्या तसेच डवक्री व्यवस्थेच्या सवथच क्षेत्रात डडडिटल माकेटींगचा ऄवलंब केला 

िात अह.े भारतासह िगातल्या सवथ दशेांना डडडिटल माकेटींगची गरि भासू लागली 

अह.े कारण डडडिटल माकेटींगमुळे वस्तू व सेवांची डवपणनव्यवस्था गडतमान व कायथक्षम 

झालेली अह.े डडडिटल माकेटींगमध्ये आंटरनेटचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत ऄसल्यामुळे 

वस्तू व सेवांची गुणवत्ता, त्याचे स्वरूपप अडण आतर बाबींची माडहती लोकांना एका क्षणात 

होत अह.े त्यामुळे लोक कोणत्या वस्तूंची खरेदी करावी अडण कोणत्या वस्तकूड े दलुथक्ष 

करायचे याचा डनणथय कमीत कमी वेळात घेतला िात अह.े अि ग्राहक कोणत्याही 

वस्तूंची खरेदी ऑनलाइनद्वारे करीत ऄसेल तर त्याअगोदर त्या वस्तूची पूणथ माडहती 

घेउनच खरेदी करतो अह.े त्यामुळे ग्राहकांचा वळे व पैशाची बचत होत अह.े 

त्याचबरोबर कंपन्याही अपल्या मालाची आंटरनेटच्या माध्यमातून डवक्री करण्यासाठी 

डडडिटल साधनांचा फार मोठ्या प्रमाणात अधार घते अहते. मोबाइल, लॅपटॉप, संगणक, 

आंटरनेट आ. साधानांचा वापर करूपन लोक घरी बसल्या बसल्या वस्तूंची मागणी ऑनलाइन 

पद्धतीने करीत अहते व व्यवसाडयक त्या ईत्पादनाची डवक्रक्र करीत अहते म्हणून 

अडलकडच्या काळात डडडिटल माकेटटगला सवाथडधक महत्व प्राप्त झाले अह.े 

ईक्रिष्टय े: 

१. डडडिटल माकेटटग या अधुडनक डवपणन पद्धतीच्या सकंल्पनेचा ऄभ्यास करणे. 

२. डडडिटल माकेटटगची अवश्यकता व भडवतव्य या संदभाथत चचाथ करणे. 

mailto:sangramshinde730@gmail.com
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सशंोधन पध्दती: प्रस्ततू सशंोधन पेपर डलहण्यासाठी दयु्यम साधनांचाच वापर केलेला अह.े ज्यामध्य े

आंटरनेट, संदभथ गं्रथ आ. 

अवश्यकता 

प्रस्तूत संशोधन पेपर हा प्रामुख्याने व्यावसडयक, ईद्योिक अडण संशोधक यांच्या दषृ्टीने फायदडेशर 

अह.े कारण या लेखामध्ये डडडिटल माकेटटगची प्राथडमक व मुलभतू माडहती क्रदलेली अह.े या माडहतीच्या 

अधारे ईत्पादकाला अपल्या व्यावसायाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी, ग्राहकांची संख्या 

वाढडवण्यासाठीडडडिटल माकेटटगचा वापर करण्यास भाग पाडले अडण त्यामुळे पारंपारीक 

डवपणनव्यवस्थेची िागा डडडिटल माकेट घेइल यामध्ये या पेपरचे थोडया प्रमाणात का होइना 

हातभारऄसेल. ग्राहकांनाही डडडिटल माकेटींग काय ऄसते याची कल्पना या लेखामुळे येवू शकते. 

सशंोधन पध्दती 

प्रस्तूत संशोधन पेपर डलहण्यासाठी दयु्यम साधनांचाच वापर केलेला अह.े ज्यामध्ये आंटरनेट, संदभथ गं्रथ आ. 

डडडिटल माकेटटगचा पवूथआडतहास 

डडडिटल माकेटटगची सुरुवात तेंव्हाच झाली िेंव्हा सन १९७१ मध्य ेरे टॉमडलन्सनन ेपडहला इमेल 

पाठवला तेंव्हापासून लोकं अपल्या वेगवेगळ्या फाइल्स मशीनद्वारे ऑनलाइन पध्दतीने एका 

ठठकाणापासूनदसुया ठठकाणी पाठवू लागले व प्राप्त करूप लागले. पुढे चालून सन १९९० साली अची शोध 

आंडिन FTP साआट्ससाठी ऄणुक्रमडणका म्हणून तयार केले गेले. १९८० च्या दशकातच संगणकांची 

साठवणूक क्षमता बाढली. त्यामुळे कंपन्यानी मयाथक्रदत डलस्ट बोकरऐविी डाटाबेस माकेटटगसारखी 

ऑनलाइन तंञडनवडण्यास सरुुवात केली. या प्रकारच्या डाटाबेसने कंपन्याना ग्राहकांच्या माडहतीचा ऄडधक 

प्रभावीपणे परवानगी क्रदली त्यामुळे खरेदीदार व डवके्रता यांच्यातील संबंध बदलले. १९९० च्या दशकातच 

डडडिटल माकेटटग हा शब्दप्रयोग केला गेला अडण ऄल्पावडधतच हा शब्द लोकडप्रय झाला. सन २000 

मध्ये आंटरनेट वापरणायांचीसंख्या वाढली. याच दरम्यान अयफोनचा िन्म झाला. अयफोनद्वारे ग्राहक 

ईत्पादनासंबंधी माडहती घेउ लागलेअडण अपल्या गरिांची माडहती ऑनलाइन पध्दतीने घेउ लागले. सन 

२००७ MarketingAutomation चा डवकास झालाज्यामुळेडडडिटल माकेटटगचा डवकास व्हायला पे्ररणा 

डमळाली. डडडिटल माकेटटगला ऑनलाआन माकेटटग आंटरनेट माकेटटग ककवा वेब माकेटटग ऄसेही म्हटल े

िाते. डडडिटल माकेटटग हा शब्द कालांतरान े लोकडप्रय झाला अह.े यूएसए मध्ये ऑनलाआन डवपणन 

ऄिूनही एक लोकडप्रय शब्द अह.े आटलीमध्ये डडडिटल माकेटटगला वेब माकेटटग ऄसे संबोधल े िाते. 
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िगभरात डडडिटल माकेटटग ही सवाथत सामान्य संज्ञा बनली अह े डवशेषत: वषथ 2013 नंतर2010 मध्ये 

48% वाढीसह डडडिटल मीडडया खचाथसह वार्थषक 4.5 ठिडलयन ऑनलाआन िाडहराती क्रदल्या गेल्याचा 

ऄंदाि व्यक्त करण्यात अला. 

माकेटटगच ेप्रकार 

माकेटटगचे प्रामुख्याने दोन प्रकार पडतात १ िॅडडशनल माकेटटग अडण २. डडडिटल माकेटटग. 

िॅडडशनल माकेटटग ही िुनी पध्दत अह.े तसेच ती खर्थचक, वेळखाउ, कमी प्रभावी अडण सक्सेस रेट कमी 

ऄसणारी ऄशी ही पद्धत अह.े या पद्धतीत डवके्रता अपल्या वस्तू व सेवाची िाडहरात ही प्रामुख्यान े

न्यूिपेपर, टेडलडव्हिन, रेडडओ, बॅनर ककवा होडडग यांच्या मदतीने करतो तेंव्हा या पध्दतीला िेडडशनल 

माकेटटग म्हणतात. िॅडडशनल माकेटटगमुळे व्यवसायाचा डवस्तार करण्यावर मयाथदा पडतात. त्यामुळे या 

पध्दतीऐविी डडडिटल माकेटटग डवपणन व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात लोकडप्रय होत अह.े 

डडडिटल माकेटटग म्हणि ेकाय? 

डडडिटल माकेटटग ही नवीन अडण कमी खचीक पध्दती अह.े या पद्धतीत डवके्रता अपल्या वस्तूची 

माडहती ग्राहकांना सहि व कमी वेळात तसचे कमी खचाथत दउे शकतो. तसेच या पद्धतीत स्वतःच्या 

व्यवसायाचा डवस्तार िलद गतीने करता यतेो. िेव्हा ईत्पादक अपल्यावस्तूची िाडहरात आंटरनेटचा वापर 

करूपन Website Facebook, Instagram, WhatsApp, Tweeter, YouTube या सारख्यासाधनांचा 

वापर करूपन करतो अडण अपली भाडगदारी डवपणन व्यवस्थेत वाढवतो, तेव्हा या पद्धतीला डडडिटल 

माकेटटग ऄसे म्हणतात. ऄडलकडच्या काळात Facebook, Instagram, Whatsapp, Tweeter, 

YouTube या सारख्या Social Media चा वापर लोक मोठ्या प्रमाणात करत ऄसल्याचे क्रदसते. 

साधारणतः लोकक्रदवसाचे तीन ते चार तास सोशल मीडीयावर वेळ घालतात. त्यामुळे ईत्पादकाने अपल्या 

ईत्पादनाची िाडहरात सोशल मेडडयावर टाकली तर त्यांच्या ईत्पादनाची माडहती दशेातच नाही तर 

िगातील आतर दशेांतील लोकांनाही होवू शकते. त्यामळेु त्यांच्या वस्तूनंा मागणी प्रचंड वाढून त्यांच्या 

व्यवसायाचा डवस्तार स्वतःच्या दशेाबरोबर आतर दशेातही होण्यास मदत होत.े 

डडडिटल माकेटटगची व्याख्या: 

डडडिटल माकेटटग या शब्दामधील डडडिटल या शब्दाला आंग्रिीत पयाथयी शब्द आंटरनेट अडण 

माकेटटग ला मराठीत डवपणन व्यवस्था म्हणतात. याचाच ऄथथ आंटरनेट बािार या दोन शब्दांनी डमळून 
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डडडिटल माकेटटग हा शब्द बनला अह.े आंटरनेटच्या साहाय्याने डडडिटल साधनांचा वापर करूपन वस्तूची व 

सेवांची खरेदी व डवक्रीज्या बािारात होत ेत्या बािाराला डडडिटल माकेटटग ऄसे म्हणतात. 

"                                                          ." 

"                                                                                 

                       ",  

“                                                                               promote 

                             ". 

डडडिटल माकेटटगमध्ये डडडिटल तंत्राचा वापर करूपन ग्राहकांशी संपकथ  साधण्याबरोबरच आतरही 

व्यवहार केले िातात. िस,े अयफोन ककवा लॅपटॉपद्वारे ऑनलाइन शॉडपग, डतक्रकट बुककग, ठरचािथ, डबल 

पेमेंटस, ऑनलाइन िान्िेक्शन आ. व्यवहार घरी बसून आंटरनेटच्या मदतीन े सहि करूप शकतो. िगातील 

मोठ्या कंपन्या त्यांच्या ईत्पादनाचा प्रसार करण्यासाठी आंटरनेटच्या माध्यमातून स्माटथफोन, कॉम्पूटर, 

टॅब्लेट अडण आंटरनेट या सारख्या डडडिटल साधनांचा वापर करूपन ग्राहकांशी सवांद साधतात अडण लाखो 

रूपपये खचथ करतात अडण ऄल्पावडधतच हा खचथ डडडिटल माकेटटगमध्ये भरूपन काढतात. 

डडडिटल माकेटटगची साधन े

 

डडडिटल माकेटटगच ेप्रकार 

डडडिटल माकेटटगमध्ये डवके्रत्यांना ककवा ईत्पादकांना ग्राहकापयंत पोहचण्यासाठी ऄनेक डडडिटल 

साधने अहते. त्याद्वारे डवके्रता अपल्या वस्तूची डवक्री करूप शकतो अडण ग्राहक घरी बसून Online वस्तु व 

सेवांची मागणी करूप शकतो ऄशा काही महत्वाच्या प्रकारांचा ऄभ्यास खालीलप्रमाणे करणार अहोत. 
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 सचथ आंडिन ऑडटटमायझेंशन (Search Engine Optimization ) 

SEO म्हणिे डवडशष्ट कीवडथ वापरूपन अपल्या Website ला गूगल सचथ आंडिनमध्ये सगळ्यात ऄव्वल 

स्थानावर नेणे होय. SEO म्हणिे ईत्पादकाला त्यांच्या  कंपनीच्या वेबसाइटला गुगलच्या पडहल्या 

पेिवरसवाथत वरच्या स्थानावर नेणे होय. त्यामुळे त्याच्या Website वर िास्त ग्राहक येतील अडण 

त्यामुळे व्यवसाय िलद गतीने वाढायला मदत होइल. 

SEO च ेप्रामखु्यान ेदोन प्रकार पडतात 

1. On Page SEO अडण 

2. Off Page SEO 

शोध आंडिन डवपणन (SEM) 

सचथ आंडिन माकेटटग म्हणि ेGoogle Page वर अपल्या वेबसाइटसाठी गुगलच्या सचथ आंडिनमध्ये िागा 

खरेदी करणे होय. यालाच पेड़ िाडहरात ऄसहेी म्हणतात. यात पेड िाडहरात करूपन अपली वेबसाइट 

गुगलच्या सचथ आंडिनमध्ये पडहल्या पेिवर अडण ऄव्वल स्थानावर घेउन िावू शकतो अडण ग्राहकांची गदी 

वाढवू शकतो. 

 सोशल मीडडया माकेटटग (SMM): 

ऄडलकडच्या काळात सोशल मीडडयाचा वापर करणाऱ्या लोकांची संख्या वाढत अह.े त्यामुळे ईत्पादकाला 

अपल्या ईत्पादनाची िाडहरात सोशल मीडडयावर टाकून प्रचंड डवक्री  वाढवता येते. SMM म्हणि े

WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, आत्यादींच्या मदतीने अपल्या प्रॉडक्टची 

िाडहरात करणे होय. तसेच ग्राहकांशीसंवाद साधणे, त्यांच्या अवडीडनवडी माडहत करूपन घेणे होय. 

कन्टेन्ट माकेटटग(Content Marketing) 

कन्टेन्ट माकेटटगमध्ये ग्राहकांना अकर्थषत करण्यासाठी व ग्राहकांची संख्या वाढवण्यासाठी ईत्पादक त्यांच्या 

ईत्पादनाबाबत ब्लॉग तसेच अवडतील ऄसे डव्हडीओ बनवून सोशल मीडडयावर share केले िातात. 

तसेच ग्राहकांना अवडले ऄशा डडझाइनमध्ये ईत्पादनासंबंधीची माडहती डलहून सोशल मीडडयाच्या सवथ 

टलॅटफॉमथवर टाकली िाते. त्यामुळे सुध्दा मोठया प्रमाणात वस्तू व सेवांची मागणी वाढू शकते. 
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 इमेल डवपणन(Email Marketing) 

इमेल माकेटटगच्या माध्यमातून अपल्या कंपनी अडण सवेांची माडहती इमेलमधून ग्राहकांना दउे शकता. इ 

मेलमुळे एकाच वेळी िास्त ग्राहकांशी संपकथ  ठेवता येतो अडण अपल्या व्यवसायाचा डवस्तार करता यतेो 

 

ऄक्रफडलएट माकेटटग ककवा सलंग्न डवपणन (Affiliate Marketing) 

ऄक्रफडलएट माकेटटग एखाद्या कंपनीच्या वस्त ूककवा सेवा अपण लोकांना डवकणे अडण त्यातून डमळालले े

कडमशन घेणे याला ऄक्रफडलएट माकेटटग ऄसे म्हणतात. ऄडलकडच्या काळात लोक ककवा कंपन्या ऄशा 

प्रकारचा व्यवसाय करूपन मोठया प्रमाणात पैसे कमवत अहते. ज्यात Amazon, 

Flipkard,Bluehostअडण आतर एिेंट लोक. 

 डव्हडीओ माकेटटग (Video Marketing ) 

डव्हडीओ माकेटटग म्हणिे ईत्पादनासंबंधीची माडहती, त्याचे गुणडवशेष आ. संबंधीचे डव्हडीओ 

बनवून Youtube Instagram, Facebook वर टाकणे अडण िाडहरात करणे अडण त्यातून 

डवक्रीवाढडवणे होय. YouTube वर प्रत्येकिण अपल्या कंपनीच्या ईत्पादनाची िाडहरात करत अह े

subscriber वाढवत अहते. तसेच Teaching, Learning व आतर माडहतीपर डव्हडीओ व आतर डवषयात 

डव्हडीओ तयार करूपन Youtube वर Share केल्यामळेु चांगली कमाइ होत अह.े 

PPC माकेटटग हा एक िाडहरातीचा चांगला मागथ अह,े ज्यातून कंपनीला ग्राहकाचंी सखं्यावाढवतायेते. 

मोबाइल माकेटटगद्वारेही वस्तूची खरेदी डवक्रीवाढवता येत अह.े स्पाटथफोनचा वापर करणाऱ्या लोकाचं े

प्रमाण वाढल्यामुळे मोबाइलवरील टेक्स मॅसेि अडण व्हॉटसऄप मेसेिच्या सहाय्याने कंपन्या ग्राहाकांशी  
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िोडल्या िात अहते, ग्राहकांशी संपकथ  करूपन अपल्या वस्तू व सेवांच ेमहत्व पटवून दउेन माकेटटग मोठया 

प्रमाणात केली िात अह.े 

डडडिटल माकेटटगची अवश्यकता 

 योग्य ग्राहकापंयतं पोहचण े

डडडिटल माकेटटगच्या माध्यामातून तुम्ही ज्यांच्यासाठी वस्तूंची डनमीती केली ऄसेल त्यांचा शोध 

घेउन त्यांनाच त्या वस्तूची महत्व पटवून दउेन त्यांनाच त्या वस्तूची डवक्री करता यतेे. वय, डलग, अवड, 

आ. चा डवचार करूपन त्या लोकांशीच सहि संपकथ  साधता येतो. यासाठी अगोदर ग्राहकांचे डवडवध गट करूपन 

ग्राहकांची डनवड करावी लागते. ईदा. कोल्हापूर शहरातील वय वषथ २५ ते ३० मधील फक्त मडहलांसाठीच 

वस्तूची डनमीती केली ऄसले तर त्याचंीच डनवड करूपन त्याच मडहलांना वस्तचूी िाडहरात करूपन त्या 

वस्तूची डवक्री त्यानंाच करता येते. यासाठी तुम्हाला मोठा डाटा गोळा करावयाची गरि नाही. 

िास्तीत िास्त ग्राहाकापयतं पोहचण ेशक्य होत.े 

अडलकडच्या काळात आंटरनटेचा सवाथडधक वापर होत अह.े त्यामुळे आंटरनेटच्या मदतीने तुम्ही घरी बसून 

िगातील कोणत्याही दशेात ककवा खेडयात वस्तचूी डवक्री करूप शकता. Youtube, Instagram, 

Facebook च्या मदतीन ेवस्तूंची िाडहरात डव्हडीओ बनवून ककवा ब्लॉक बनवून ग्राहकांची संख्या मोठ्या 

प्रमाणात वाढवता येते. तसचे इमेलद्वारे लाखो लोकांशी संपकथ  करूपन व्यवसायाचा डवस्तार करता यतेो. 

माकेटटगची स्िॅटेिी ठरवता यतेे 

डडडिटल माकेटटगमुळे ग्राहकांचे सवेक्षण करणे अडण त्याद्वारे ऄहवाल तयार करूपन डनष्कषथ काढणे 

शक्य झालेले अह.े डडडिटल माकेटटग ही संकल्पना सवथस्वी आंटरनेटशी िोडली गेल्यामुळे ग्राहकांसंबंधीचा 

डाटा गोळा करणे सहि शक्य झाले अह.े म्हणून अपली िाडहरात कोणी अडण क्रकती ग्राहकानंी पाडहली 

अह,े िाडहरातीवर कोणी कोणी डक्लक केल े अह,े वेबसाइट क्रकती िणांनी पाडहली अह,े क्रकती वेळ 

वेबसाइटवर थांबले अहते, कोणत्या शहरातनू कोणत्या प्रकारचे ग्राहक अपल्या वस्तूला पसंती दतेात आ. 

प्रकारची माडहती िॅककग करता येते अडण या माडहतीच्या अधारे पुढची रणनीती ठरवता येते. 

 कमी खचाथत िाडहरात करता यते े

पारंपाठरक माकेटटगमध्ये िाडहरातीवर प्रचंड खचथ करावा लागतो डशवाय वेळेचा ऄपव्यायही 

िास्त प्रमाणात होता. या माकेटटगमध्ये अपल्या वस्तूंची िाडहरात ही फ्लेक्स बॅनर बनवून करावी लागत े

ती खर्थचक बाब अह.े डशवाय फ्लेक्स बनवताना िर तुम्ही तुम्हचा मोबाइल क्रमांक चुकवला ऄसेल ककवा 
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आतर बाबी डलहावयाच्या डवसरल्या ऄसतील तर तमु्हाला तोसंपूणथ  फ्लॅक्सच बदलावा लागतो. म्हणि े

पुवीएवढाच खचथ करावा लागतो. याईलट डडडिटल माकेटटगमध्ये तसे होत नाही. कारण अपण एकदा 

बनवलेल्या फ्लेक्समधील काही मचकूर चुक्रकचा ऄसेल ककवा काही नडवन मचकूर फ्लॅक्समध्ये डलहायचा 

ऄसेल तर त्यात तमु्ही कोणताही खचथ न करता डलहू शकता ककवा त्यात क्रकतीही वळेा बदल करूप सकता 

ककवा एडडट करूप शकता त्यासाठी वेगळा खचथ करण्याची गरि नसते. 

 ग्राहकाशंी सवंाद साधता यतेो 

ग्राहकांच्या अवडीडनवडीचा डवचार करूपन वस्तूची डनमीती करणे अडण डवकणे ह े ज्यांना िमतं 

त्यांनाच डवपणन व्यवस्थेत अपले वचेत्व प्रस्थाडपत करणे शक्य होते ऄसे म्हटले िाते. पारंपाठरक माकेट 

व्यवस्थेत ग्राहकांच्या अवडीडनवडीचा ऄंदाि घेणे ऄशक्य होत.े परंतु डडडिटल माकेटटगमुळे ग्राहकांशी 

िवळीकता साधणे, त्यांच्याशी सवांद साधून त्याचं्या अवडीडनवडीची माडहत करूपन घेणे शक्य झाले अह.े 

त्यामुळे ईत्पादकाला वस्तूच्या डनमीतीबाबतचा डनणथय घणेे सहाि शक्य झाले अह.े 

कमी खर्थचक 

खर म्हणिे डडडिटल माकेटटगमुळे डवक्रीखचथ कमी झाल्यामुळे ईत्पादकाचा एकूणच ईत्पादन खचथ 

कमी झालेला अह.े पारंपाठरक बािारात िाडहरातीवर पंचड खचथ करावा लागत होता. परंतू डडडिटल 

माकेटटगमध्ये एवढा खचथ येत नाही कमी खचाथत िास्त लोकांना अपल्या वस्तू व सेवाचंी माडहती दतेा यतेे. 

खर म्हणिे यामध्ये ि ेग्राहक तमु्हच्या िाडहरातीवर डक्लक करूपन िाडहरात बघतात त्यासाठीच तमु्हाला 

पैसे द्यावे लागतात. 

डडडिटल माकेटटगच ेभडवतव्य 

डडडिटल माकेटटगला ईज्वल भडवतव्य अह.े िागडतकीकरणाच्या प्रवाहात स्पधेची तीव्रता वाढत 

अह.े िो कोणी या स्पधेत ठटकेल तोच बािारात वचेत्व प्रस्थाडपत करूप शकणार अह.े त्यामुळे बहुतके सवथ 

कंपन्या आंटरनेटचा वापर करूपन िाडहरातीवरप्रचंड खचथ करीत अहते. अपले ईत्पादन आतरांपेक्षा कस े

दिेदार व कमी ककमतीचे अह ेह ेदाखवून दणे्याचा प्रयत्न करीत अहते. यासाठी डडडिटल साधनांचा वापर 

मोठ्या प्रमाणात होत अह.े येणाऱ्या काळात संपूणथ डवपणन व्यवस्थाच डडडिटल होण्याची शक्यता 

नाकारता यते नाही. ऄस ेझाले तर घरी बसल्या बसल्या लोक वस्तु व सेवांची मागणी करूप शकतात अडण 

ही संख्या प्रचंड वाढू शकते. डडडिटल माकेटटग एक रोिगार डमळवून दणेारे साधन होत अह.े त्यामुळे 

युवक रोिगार डमळवण्यासाठी एम.बी.ए सारखी पदवी डमळवण्यावर भर दते अहते. आंटरनेटचा वापर 

करूपन व्यवसाय करण या लाखो कंपन्या अहते. या कंपन्याना डडडिटल माकेटटग मॅनेिरची अवश्यकता 

भासत े ऄशा ठठकाणी मोठया पगाराची नोकरीडमळू शकते. तसेच पयथटन,बँककग, ठरटेल, मीडडया, 
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हॉस्पटॅडलटी आ. कंपन्यानाही डडडिटल माकेटटग मैनेिरची अवश्यक ऄसते. ऄशाच प्रकारच्याjob 

डवदशेातही डमळू शकतात. त्यामुळे स्वतःच्या कायथक्षमतेत वाढ केल्यास डडडिटल युगात नोकरी डमळणे 

सहि शक्य अह.े थोडक्यात डडडिटल माकेटटगची व्याप्ती वाढायला ऄिनू भरपूर स्कोप अह ेअडण म्हणून 

ऄसे म्हणावे लागते की येणारा काळ हा डडडिटल माकेटटगचाच अह.े 

समारोपः 

वरील डवशे्लपाणावरूपन ऄसे म्हणता यतेेकी, डडडिटल माकेटटग ही अता काळाची गरि बनली 

अह.े ज्यांना अपल्या व्यवसायाची प्रगती अडण डवस्तार करावयाचा अह े त्यानंी डडडिटल माकेटटग 

डशकलपाडहिे अडण त्याचे ऄनुकरण अपल्या दनैंक्रदन डिवनात वस्तूचंी खरेदी व डवकी करण्यासाठी केल 

पाडहिे. िागडतकीकरानतंर डवकसीत दशेातील बलाढय ईद्योग िगाच्या कानाकोपऱ्यातऄसणाऱ्या लहान 

मोठया दशेात अपल्या वस्तूची डवक्री करण्यासाठी तत्पर अहते. Online च्या माध्यमातून या कंपन्या 

मोठया प्रमाणात वस्तु व सेवांची डवक्री करीत अहते तसेच ग्राहकाचं्या दररोि बदलणाऱ्या अवडी 

डनवडीचा डवचार करूपन ईत्पादनात बदल करत अहते. भारतीय ईद्योगानंीही डडडिटल माकेटटगमध्ये 

ईतरूपन स्पधाथत्मक युगात अपली कायथक्षमता वाढवली पाडहिे तरच त्यांचे ऄडस्तत्व ठटकून राहू शकेल 

ऄन्यथा पारंपाठरक माकेटटग पध्दतीनुसार व्यावसाय केला तर तुम्ही बािारपेठेच्या बाहरे फेकल ेिाल याची 

िाडणव ऄसू द्या. म्हणून िास्तीचा फायदा डमळवायचा ऄसेल तर काळानुसार अपल्यालाही बदलं पाडहिे 

ह ेनक्की. 
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