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साराांश: 

आजचे युग खूप वेगाने बदलत आह,े  म्हणूनच डडडजटल मारे्कटटग म्हणज ेर्काय ह े

प्रत्येर्काला माडहत असणे आवश्यर्क आह.े जग डडडजटल होत आह ेआडण प्रत्येर्काला त्याची 

गरज वाटू लागली आह.े बऱ्याच र्कां पन्या आता डडडजटल मारे्कटटग तज्ज्ाांना डनयुक्त र्करतात 

जेणे र्करून त े त्याांचा व्यवसाय डडडजटल माध्यमातून दखेील पसरवू शर्कतील. आपला 

व्यवसाय पसरडवण्याचा आडण त्याचे ब्ाांड वॅल्यू वाढवण्याचा डडडजटल मारे्कटींग हा एर्क 

आधुडनर्क मागग आह,े म्हणून आज प्रत्येर्क र्कां पनी आपल्या व्यवसायाच्या नावाने वेबसाइट 

बनवत.े पूवी प्रत्येर्क मोठी र्कां पनी आपली मारे्कटींग मोहीम राबडवण्यासाठी टीव्ही, वृत्तपत्र, 

माडसरे्क, रेडडओ, र्कागद, पोस्टर आडण बॅनर यासारख्या साधनाांचा वापर र्करीत असे आडण 

बर्याच र्कां पन्या घरोघरी जाऊन दखेील आपल्या उत्पादना बद्दल साांगत असत. परांतु आता 

र्काळानुसार मारे्कटींगचा मागग हा बदलला आहे. आता इांटरनेट जगातील सवागत मोठी 

मारे्कटींगसाठी जागा बनली आह.े  

प्रस्तावना: 

 मोठी र्कां पनी असो र्की छोटी र्कां पनी, आता प्रत्येर्कजण मारे्कटींगसाठी इांटरनेट वापरतो.  या 

मारे्कटींग पयागयाला डडडजटल मारे्कटींग म्हणतात. जगातील डनम्म्याहून अडधर्क लोर्क इांटरनेट वापरतात 

आडण ही सांख्या ददवसें ददवस वाढत आह.े हचे र्कारण आह ेर्की डडडजटल मारे्कटींग ह ेअडतशय वेगाने वाढत 

आह.े भारतातही डडडजटल मारे्कटींग वेगाने वाढत आह.े याचा मुख्य र्कारण म्हणजे भारतात इांटरनेट सेवाही 

खूप स्वस्त झाली आहे. त्याचमुळे भारतात इांटरनेट वापरणाऱ्याांची सांख्या प्रचांड वाढली आहे. भारत 

जगातील दसुर्या क्रमाांर्काचा दशे आहे, डजथे जगातील सवागडधर्क इांटरनेट वापरणारी लोर्कसांख्या आहते. तर 

डमत्राांनो, आज आम्ही तमु्हाला डडडजटल मारे्कटींग म्हणजे र्काय आडण डडडजटल कर्कवा ऑनलाइन मारे्कटींग 
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र्कसे र्करावे याबद्दल सांपूणग माडहती दणेार आहोत. ज्जया लोर्काांना ऑनलाइन आडण डडडजटल मारे्कटींग बद्दल 

जाणून घ्यायचे आह ेत्याांनी हा लेख सांपूणग नीट वाचा. 

डडडजटल मारे्कटटग म्हणज ेर्काय :  

डडडजटल मारे्कटटग मराठीमधे २ शब्द आहते. पडहलां डडडजटल म्हणजे इांटरनेट, र्कम््युटर व इलेक्ट्रॉडनर्क 

मीडडया आडण दसूरा मारे्कटटग म्हणजेच प्रचार. आता तुम्हाला याचा अथग थोडा स्पष्ट झाला असेल. हो, 

बरोबर डडडजटल मारे्कटटग म्हणजे इांटरनेट, र्कम््युटर आडण इलेक्ट्रॉडनर्क मीडडयावर प्रचार मोहीम राभवणे. 

डवदर्कपीडडयाच्या मते, जर आपण आपल्या सेवेचे कर्कवा र्कोणताही उत्पादनाची मारे्कटटग इांटरनेट सारख्या 

डडडजटल तांत्र्ानाचा वापर र्करून डवक्रीसाठी र्करत असू, तर त्याला डडडजटल मारे्कटटग असे म्हणतात. 

ऑनलाईन मारे्कटींग र्करण्याचे बरेच मागग आहते जे र्काळानुसार वाढत आहते. ऑफलाइन मारे्कटींग आडण 

ऑनलाइन मारे्कटटगमध्ये बरेच अांतर आह.े ऑनलाइन मारे्कटटगचा उपयोग र्करून आपण आपल्याला हव्या 

असलेल्या लोर्कां पयंत आपली सेवा व उत्पादनचा प्रचार र्करू शर्कतो. आपले उत्पादन योग्य लोर्काांपयंत 

पोहोचण्याचा डडडजटल मारे्कटटग हा एर्क वेगवान मागग आह.े मोठ्या र्कां पन्या त्याांच्या उत्पादनाांची 

ऑनलाईन जाडहरात र्करण्यासाठी लाखो रुपये खचग र्करतात आडण या रे्कलेल्या खचागच्या दु् पट त्याांना 

त्याांच्या डबझनसेमधे फायदा दखेील होतो. याचे सवागत मोठे र्कारण म्हणज ेहल्ली लोर्क इांटरनेटवर जास्त 

वेळ घालवतात. इांटरनेट वापरणारी व्यक्ती दररोज इांटरनेटवर ३ तास घालवत.े म्हणूनच इांटरनेट ही सवागत 

मोठी मारे्कटींगसाठी जागा बनली आह.े 

डडडजटल मारे्कटींगच ेमहत्व र्काय :  

र्कोणत्याही र्कां पनीसाठी मारे्कटटग दर्कती महत्वाचे आह े ह े आपल्या सवांना माडहत आह.े मारे्कटटगसाठी 

र्कां पन्या आपले स्वतांत्र बजेट तयार र्करतात. ऑफलाइन मारे्कटटग र्करणे खूप महाग आहे. या उलट ऑनलाइन 

मारे्कटटग ह ेस्वस्त आह ेआडण त्याचा फायदा दखेील हा जास्त आहे. तर चला जाणून घेऊ यात डडडजटल 

मारे्कटींगचे महत्व . 
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डडडजटल मारे्कटींग सरुू र्कस ेर्करावे: 

ब्लॉगगग: डडडजटल मारे्कटींगमध्ये जाण्याचाहा एर्क चाांगला पयागय म्हणज ेब्लॉगगग . डवशेष म्हणजे ह ेतुम्ही 

आगधी डवनामूल्य सरुू र्करू शर्कता. बरीच लोर्कां  अशी आहते ज्जयानी आपल्या डडडजटल मारे्कटटग र्कररयरची 

सुरवात ही ब्लॉगगगने रे्कली आहे. आडण ते आता या क्षेत्रातील डडडजटल एक्ट्स्पटग बनले आहते. 

सचग इांडजन ऑड्टमायझेशन : गूगल ह ेएर्क सचग इांडजन आहे. जर आपल्याला आपल्या वेबसाइटवर कर्कवा 

ब्लॉगवर गूगलद्वारे जास्तीत जास्त रॅदफर्क, डवडजटसग  हवे असेल, तर आपल्याला सचग इांडजन 

ऑड्टमायझेशन याचा ्ान असणे अत्यांत आवश्यर्क आहे. हचे र्कारण आह े र्कीबऱ्याच र्कां पन्या त्याांच्या 

वेबसाइटच्या सचग इांडजन ऑड्टमायझेशनवर हजारो, लाखो रुपये खचग र्करतात. जर आपण सचग इांडजन 

ऑड्टमायझेशन त् असाल तर तुम्हाला खूप चाांगल्या चाांगली पगाराची नोर्करी दखेील डमळू शर्कते. 

यटू्य ूबचनॅले : गूगलनांतर ज्जयाांचा नांबर लागतो ते म्हणजे यूट्यूब. हो यूट्यूब वर आजच्या र्काळात गूगल 

नांतर सवागत जास्त रॅदफर्क आहे. आज प्रत्यर्क व्यडक्त त्याला हवी असलेली र्कोणतीही माडहती तो गूगल कर्कवा 

यूट्यूबवर शोQa तो.  म्हणूनच यूट्यूबचे पण महत्व आता वाढले आह.े यूट्यूब हा डडडजटल मारे्कटींगचा एर्क 

असा पयागय आह े डजथे तमु्ही तुमच्या सेवेचा कर्कवा उत्पादनचा प्रचार हा डवडडयोद्वारे र्करू शर्कता. तुम्ही 

पाडहलां असेलच , हल्ली बऱ्याच र्कां पन्या आपल्या प्रॉडक्ट्टचा प्रचार र्करण्यासाठी मोठमोठ्या यूट्यूबरसला 

प्रॉडरु्कटररव्यू र्करण्यासाठी दतेात आडण त्याांना त्याच े पैसे सुद्धा ददले जातात. जर तुम्ही डवडडयो बनव ू

शर्कता, यूट्यूब चॅनल सरुू र्करू शर्कता, तर तुम्ही दखेील यूट्यूब वापरुन डडडजटल मारे्कटींग सुरू र्करू 

शर्कता. यूट्यूब चॅनल सुरू र्करणे ह ेडवनामूल्य आह.े 

सोशल मीडडया : डडडजटल मारे्कटींग र्करण्याचा हा सवागत सोपा आडण लोर्क डप्रयमागग आहे. बर्याच र्कां पन्या 

त्याांच्या जाडहरातीसाठी सोशल मीडडयाचा वापर र्करतात. फेसबुर्क, डववटर, इांस्टाग्राम वगैरे सोशल 

मीडडयावर बर्याच र्कां पन्याांच्या जाडहराती तुम्ही पाडहल्या असतीलच. 
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आपण गगूलद्वारे बर्याच प्रर्कारच्या जाडहराती चालव ूशर्कता: 

1. डडस््ले जाडहरात & टेक्ट्स्ट जाडहरात & इमेज जाडहरात & जी आय एफ जाडहरात 

2. टेक्ट्स्ट अँड इमेज जाडहरात & मॅचर्कां टेंट जाडहरात & डवडडयो जाडहरात 

3. पोप अप जाडहरात & स्पॉनसडग सचग जाडहरात 

अदफडलएट मारे्कटटग : ह ेर्कडमशन बेस्ड मारे्कटटग आहे. ऑनलाईन शॉगपग आडण प्रॉडक्ट्ट सेगलग र्कां पन्या असे 

अदफडलएट र्कायगक्रम चालवतात. याच्या अांतगगत आपण त्यावेबसाइटचे र्कोणतहेी उत्पादन डवरू्क शर्कतो. 

नांतर मग आपण डवर्कलेल्या उत्पादनावर आपल्याला र्कडमशन ददले जातात. हा डडडजटल मारे्कटटगचा 

स्माटगमागग आहे. याचा मधे वेबसाइटचा प्रचार होतो सोबत उत्पादन दखेील डवर्कले जातात. अदफडलएट 

मारे्कटटगमध्ये उत्पादन डवर्कल्यानांतर चर्कडमशन डमळते. 

मारे्कटटग : आपल्याला गूगल ्ले स्टोअरमध्ये सवग मोठ्या वेबसाइवसचे अॅ्स पहायला डमळतील. आजच्या 

डडडजटल जगात प्रत्येर्कार्कड े स्माटगफोन आह े आडण बर्याच लोर्काांना शॉगपग, मनीरान्सफर, ऑनलाइन 

बुकर्कग, न्यूज आडण सोशल मीडडयासाठी अॅ्सचा वापर र्करायला आवडतो. ह ेलक्षात घेऊनच र्कां पनी अ्स 

बनवते व त्याद्वारे दखेील डडडजटल मारे्कटटग मराठी व तर भाषेत र्करते. 

ईमले मारे्कटटग : र्कोणत्याही र्कां पनीला ह ेईमेल मारे्कटटग र्करणे खूप महत्वाचे आह.े याचे मुख्य र्कारण म्हणज े

र्कां पनी दते असलेली नवीन ऑफर आडण सवलत आपण आपल्या ग्राहर्काांना थेट ईमेलद्वारे त्याांच्या पयंत 

पोहोचू शर्कतो. आडण ग्राहर्काांर्कडून अडभप्राय दखेील डमळव ूशर्कतो. डडडजटल मारे्कटींगच्या इतर ही अनरे्क 

पद्धती आहते. परांतु आपल्याला अशी पद्धत डनवडायची आह े डजथून आपल्याला जास्तीत जास्त रॅदफर्क, 

डवडजटसग डमळतील. जेण े र्करून ते आपले प्रोडक्ट्टस पाहतील व त्याांची जास्त डवक्री होईल. वरील 

साांडगतल्या मागागने तुम्ही जास्तीत जास्त रॅदफर्क डमळवू शर्कता. 

डडडजटल मारे्कटींग डवषयी सांपूणग माडहती : आम्हाला आशा आह ेर्की डडडजटल मारे्कटटग हा लेख तुम्हाला 

आवडला असेल. या लेखात बद्दल आपल्याला र्काही शांर्का असल्यास कर्कवा त्यामध्य ेर्काही सुधारणा झाली 

पाडहजे असे आपल्याला वाटत असल्यास, यासाठी आपण डलहून आम्हाला साांग ू शर्कता. आपल्याला हा 
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लेख डडडजटल मारे्कटटग म्हणजे र्काय आवडला असेल कर्कवा र्काही डशर्कायला डमळाल ेअसेल तर रृ्कपया ही 

माडहती जास्तीत जास्त इतराांर्कड ेपोहचवा. फेसबुर्क , डववटर आडण इतर सोशल मीडडया साइवसवर ह े

शेअर र्करा.  

डडडजटल मारे्कटींगमध े र्कररयर: आजच्या या डडडजटल युगात , डडडजटल मारे्कटींगमधे र्कररयर र्करायला 

बऱ्याच सुवणग सांडध आहते. तसेच या क्षेत्रातील त् लोर्काांना पगार खूप चाांगला व इडच्छत डमळतो. 

सोशल मीडडया मारे्कटटग 

सोशल मीडडया मारे्कटटग मध्ये आपण सोशल मीडडया माध्यमाांचा वापर र्करतो. 

सोशल मीडडया माध्यमाांमध्ये 

1. फेसबुर्क 

2. डववटर 

3. यूट्युब 

4. गलर्कडइन 

5. गपटरेस्ट 

6. स्नॅपचॅट 

7. गुगल्लस 

सोशल मीडडया आपल्या पे्रक्षर्काांपयंत पोहचण्याचे, त्याांच्याशी सतत र्कनेक्ट्टेड  राहण्याचे  आडण  

त्याांच्याशी सतत सांवाद साधण्याचे एर्क प्रभावी माध्यम आह.े 

                 :  

 पेपर क्ट्लीर्क मारे्कटटगलाच नहेमी डपडपसी अस डह म्हांटले जाते. पेपर क्ट्लीर्क मारे्कटटग, हा ऑनलाईन 

मारे्कटटगचाच १ प्रर्कार असनु ज्जयामध्ये, डजतरे्क ग्राहर्क तुमच्या जाडहरातींवर क्ट्लीर्क र्करतील, डततरे्कच पैसे 

तुम्हाला द्यावे लागतात. यामध्ये जाडहरात दर्कती वेळा दाखवली, याचा जाडहरातीच्या खचागवर फरर्क पडत 

नाही, तर त्या जाडहरातीवर दर्कती वेळा डक्ट्लर्क रे्कले गेले आह े. यानुसार जाडहरातीचा खचग ठरवला जातो . 

                          ४                                 .                     

                               ,                                                      

   . 
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              : डडस््ले मारे्कटटग म्हणजे प्रॉडक्ट्ट कर्कवा सेवा याांची इमेज ऍड / बॅनरऍड / डडस््ले 

ऍडयाद्वारे मारे्कटटग र्करणे. डडस््ले जाडहराती कर्कवा या प्रायगसग तत्वावर चालवल्या जातात. 

डडस््ल ेऍड र्करण्याच्या पद्धती: 

1. गुगल ऍडस / गुगल ऍडवडगस: गुगल ऍडच्या ्लॅटफॉमग वरून रे्कलेल्या ऍड्स 

2. डायरेक्ट्ट ऍड खरेदी : पडब्लशरशी सांपर्कग  र्करून त्याांना पसैे दणेेची वेबसाईट, पडब्लशर वेबसाईट आह.े 

3. ऍडनेटवर्कग  : ऍड नेटवर्कग  या डतऱ्हाईत र्कां पन्याां असुन त्या डभन्न प्रर्काशर्काांवर र्कन्टेन्ट वेबसाइवस 

जाडहराती चालडवण्यात मदत र्करतात. 

4. प्रोग्रामॅरटर्कऍड्स : प्रोग्रामॅरटर्क ऍड्स म्हणजे डडस््ले ऍड्स / डवडडओ ऍड्स / ररच मीडडया ऍड्सयाांची 

चालू पररडस्थती तरर अलटाइम खरेदी डवक्री याांचे स्वयांचालन. तर मग गुगलच्या डडस््लेऍड आडण 

इतराांच्या डडस््ले ऍड यात फरर्क र्कसा ओळखायचा      ए                                

                   म्हणजे ती गुगलची डडस््ले ऍड आहे. 

र्कन्टेन्ट मारे्कटटग : र्कन्टेन्ट मारे्कटटग तुमच्या सेवा कर्कवा प्रॉडक्ट्वसच्या बद्दलचे महत्त्वाचे सांदशे एर्का 

स्वरूपात आडण आपल्या लडययत पे्रक्षर्काां सोबत सुरवाती पासून सांबांध तयार र्करण्यात  मदत र्करत.े 

आपल्या ग्राहर्काां सोबत सांबांध प्रस्थाडपत र्करण्यासाठी, एर्क उत्रृ्कष्ट र्कन्टेन्ट मारे्कटटगचा आरखडा बनडवणे खूप 

गरजेचे आह,े ज्जयाने शेवटी डबसनेसला सेल्सच्या रूपात फायदा होऊ होतो. 

र्कन्टेन्ट मारे्कटटगच्या वगेवेगळ्या पद्धती : 

1. ब्लॉग 

2. डव्हडडओध्वनीडचत्रफीत 

3. इन्फोग्रादफक्ट्स  

4. वेडबनासग 

5. पॉडर्कास्टस 

6. ईबुर्क 

7. व्हाईटपेपर 
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अदफडलएट मारे्कटटग अदफडलएट मारे्कटटग हा एर्कमारे्कटटगचा प्रर्कार आहे, ज्जया मध्ये आपण इतर 

र्कां पन्याांच्या उत्पादनाांची ऑनलाइन डवक्री र्करून त्यातनू र्कडमशन डमळवू शर्कता. यात आपण ब्ँडच्या वस्त ू

कर्कवा सेवा लोर्काांना डवर्कतो आडण त्याबदल्यात ब्ँड आपल्याला र्काही टके्क र्कडमशन दतेे. अनेर्क र्कां पन्याांनी डह  

धी उपलब्ध र्करून ददली असनू याद्वारे सवग सामान्य व्यक्ती ब्ँडचे प्रॉडक्ट्ट डवरू्कन त्याद्वारे पैसे र्कमावु शर्कतो. 

ऍदफलटे मारे्कटटगची र्काही उदाहरणे : 

1. डत्रवागो 

2. रु्कपनदडुनया 

3. रु्कपनराजा 

ऍदफलटे मारे्कटटगची परवानगी दणेाऱ्या र्कां पन्या : 

1. अमेझॉन 

2. डललपर्काटग 

3. अलीएक्ट्सपे्रस 

ई-मेल मारे्कटटग  : ई-मेल मारे्कटटग हा डायरेक्ट्ट मारे्कटटगचा मोठा भाग असून इथे ई-मेलचा वापर सांभाडवत 

ग्राहर्काशी सांपर्कग  र्करण्यासाठी होतो. ह ेई-मेल प्रचाराचे, प्रॉडक्ट्ट कर्कवा सेवेच्या माडहतीच,े कर्कवा सेवेतील 

झालेल्या बदला बाबतीत माडहती दणेारे असु शर्कतात. ई-मेल मारे्कटटग ह ेचाांगले मारे्कटटगचे मेडीयम आह े

र्कारण यात आपण सांभाडवत ग्राहर्काशी प्रत्यक्ष बोलू शर्कतो. ई-मेल मारे्कटटगद्वारे तुांम्ही ग्राहर्काांना व्यस्त ठेवू 

शर्कता, आडण सोबतच ग्राहर्काला तुमच्या ब्ँडशी नाते जोडायला भाग पाडता. ई-मेल मारे्कटटगला ड्रीप 

मारे्कटटग असे डह म्हणतात.  र्कारण यात तमु्ही रोपाला हळू हळू हळू पाणी ददल्याप्रमाणे ग्राहर्काच्या मनात 

ब्ँड बद्दल डवश्वास डनमागण र्करू शर्कता. 

ई-मले मारे्कटटगसाठी वापरल ेजाणारे सॉलटवअेर 

1. मेलगचप 

2. सेंडग्रीड 

3. र्कॉन्स्टन्टर्कॉन्टॅक्ट्ट 

4. हबस्पॉट 
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डवडडओ मारे्कटटग 

डवडडओ मारे्कटटग म्हणजे डव्हडडओच्या ध्वनी डचत्रदफतीच्या सहाय्याने तुमच्या ब्ँडची / प्रॉडक्ट्टची कर्कवा 

सेवेची मारे्कटटग र्करणे. युट्युब ह ेडवडडओ मारे्कटटगचे मुख्य साधन आह.े डवडडओ मारे्कटटग, सोशल मीडडया 

चॅनेलद्वारे दखेील रे्कले जात,े ज्जयामध्ये फेसबुर्क, इन्स्टाग्राम, स्नॅपचॅट, प्रोग्रामॅरटर्क डव्हडडओ इ. याांचा समावेश 

आह.े 

      - :  

1. rinteractives.com 

2. &    marathispirit.co.in 

3. &   digitaltree.co.in 

4. &   youtube.com 

4.5. & warren Buffett:The life Lessons & Rules for success 

 

 

 


