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Revised Syllabus of Courses of B.Com. Programme at Semester III 
with Effect from the Academic Year 2017-2018 

  

2 Ability Enhancement Courses (AEC) 
2A * Skill Enhancement Courses (SEC) Group A 

 

5. Advertising - I  
Course Objective:  
 
1. To highlight the role of advertising for the success of brands and its importance within 

the marketing function of a company.  
2. It aims to orient learners towards the practical aspects and techniques of advertising. 

3. It is expected that this course will prepare learners to lay down a foundation for 
advanced post-graduate courses in advertising 

Sr. 
No. 

Modules No. of 
Lectures 

1 Introduction to Advertising   12 

2 Advertising Agency  11 

3 Economic & Social Aspects of Advertising 11 

4 Brand Building  and Spécial Purpose Advertising   11 

Total 45 
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Sr. No. Modules 

1 Introduction to Advertising   

 • Integrated Marketing Communications (IMC)- Concept, Features, Elements, 
Role of advertising in IMC 

• Advertising: Concept, Features, Evolution of Advertising, Active Participants, 
Benefits of advertising to Business firms and consumers. 

• Classification of advertising:  Geographic, Media, Target audience and 
Functions.  

2 Advertising Agency 

 

• Ad Agency: Features, Structure and services offered,  Types of advertising 
agencies , Agency selection criteria  

• Agency and Client: Maintaining Agency–Client relationship, Reasons and 
ways of avoiding Client Turnover, Creative Pitch, Agency compensation  

• Careers in advertising: Skills required for a career in advertising,   Various 
Career Options, Freelancing Career Options - Graphics, Animation, 
Modeling, Dubbing. 

3 Economic & Social Aspects of Advertising 

 

• Economic Aspects: Effect of advertising on consumer demand, monopoly 
and competition, Price.  

• Social aspects:  Ethical and social issues in advertising, positive and negative 
influence of advertising on Indian values and culture.  

• Pro Bono/Social advertising: Pro Bono Advertising, Social Advertising by 
Indian Government through Directorate of Advertising and Visual Publicity 
(DAVP),  Self-Regulatory body- Role of ASCI (Advertising Standard Council of 
India) 

4 Brand Building  and Special Purpose Advertising 

 

• Brand Building: The Communication Process, AIDA Model, Role of 
advertising in developing Brand Image and Brand Equity, and managing 
Brand Crises. 

• Special purpose advertising: Rural advertising, Political advertising-, 
Advocacy advertising, Corporate Image advertising, Green Advertising – 
Features of all the above special purpose advertising. 

• Trends in Advertising: Media, Ad spends, Ad Agencies, Execution of 
advertisements  
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Revised Syllabus of Courses of SYB. Com   
Programme at Semester III & IV 

with effect from the Academic Year 2017-2018 
 

 
Reference Books 

Advertising  
1. Advertising and Promotion : An Integrated Marketing Communications 

Perspective George Belch and Michael Belch, 2015, 10th Edition, McGraw Hill 
Education 

2. Contemporary Advertising, 2017, 15th Edition, William Arens, Michael Weigold 
and Christian Arens, Hill Higher Education 

3. Strategic Brand Management – Kevin Lane Keller, 4th Edition, 2013 – Pearson 
Education Limited 

4. Kleppner’s Advertising Procedure – Ron Lane and Karen King, 18th edition, 2011 
– Pearson 

a. Education Limited 

5. Advertising: Planning and Implementation, 2006 – Raghuvir Singh, Sangeeta 
Sharma –Prentice Hall 

6. Advertising Management, 5th Edition, 2002  – Batra, Myers and Aaker – Pearson 
Education 

7. Advertising Principles and Practice, 2012 -  Ruchi Gupta – S.Chand Publishing 
8. Brand Equity & Advertising- Advertising’s role in building strong brands, 2013- 

David A. Aker, Alexander L. Biel, Psychology Press 
9. Brand Positioning – Strategies for Competitive Advantage, Subroto Sengupta, 

2005, Tata McGraw Hill Publication. 
10. The Advertising Association Handbook - J. J. D. Bullmore, M. J. Waterson, 1983 - 

Holt Rinehart & Winston 
11. Integrated Advertising, Promotion, and Marketing Communications,  Kenneth E. 

Clow and Donald E. Baack, 5th Edition, 2012 – Pearson Education Limited 
12. Kotler Philip and Eduardo Roberto, Social Marketing, Strategies for Changing 

Public Behaviour, 1989, The Free Press, New York. 
13. Confessions of an Advertising Man, David Ogilvy, 2012, Southbank Publishing 
14. Advertising, 10th  Edition, 2010  - Sandra Moriarty, Nancy D Mitchell, William D. 

Wells, Pearson   
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PAPER PATTERN 

ADVERTISING PAPER I & II 

SEMESTER - III & IV 

W.E.F. 2017-2018 

Q.1 Multiple Choice Questions    

(A) Select the most appropriate answer from the option given below    10 

       (Any Ten out of Twelve)         
  

(B) State whether the following statements are True or False    10 

       (Any Ten out of Twelve) 

Q.2 Answer Any Two of the following Out of Three questions - Module - I  15 

a. 

b. 

c. 

Q.3 Answer Any Two of the following Out of Three questions - Module - II  15 

a. 

b. 

c. 

Q.4 Answer Any Two of the following Out of Three questions - Module - III  15 

a. 

b. 

c. 

Q.5 Answer Any Two of the following Out of Three questions - Module - IV  15 

a. 

b. 

c. 

Q.6 Write notes on Any Four out of Six       20 

  

Faculty of Commerce, University of Mumbai         28 | P a g e  
 
 



  1 

१ 

एकात्ममक त्िपणन सपं्रषेण 

घटक रचना   

१.० ईद्दिष्ट े

१.१  एकाद्दममक द्दिपणन सपें्रषणाचा पररचय 

१.२  एकाद्दममक द्दिपणन सपें्रषणाचे घटक 

१.३  एकाद्दममक द्दिपणन सपें्रषणाची िैद्दिष््टये 

१.४  एकाद्दममक द्दिपणन सपें्रषणाची द्दनयोजन प्रद्दिया द्दकंिा एकाद्दममक द्दिपणन सपें्रषण- 

द्दनयोजन प्रद्दियेत सामी  ऄस े्या पाय्या 

१.५  एकाद्दममक द्दिपणन सपें्रषणामध्ये जाद्दहरातीची भूद्दमका 

१.६  सारािं 

१.७  स्िाध्याय   

१.० उत्िष्ट े

सदर द्दिभागाचा ऄभ्यास के्यानतंर द्दिद्याथी पढुी  बाबतीत सक्षम होती : 

• एकाद्दममक द्दिपणन सपें्रषण या िब्दाची व्याख्या करणे. 

• एकाद्दममक द्दिपणन सपें्रषणाचे द्दिद्दिध घटक, िैद्दिष््टये स्पष्ट करणे. 

• एकाद्दममक द्दिपणन सपें्रषणाची प्रमखु ईद्दिष्टे द्दकंिा ईिेि याबि  चचाा करणे.  

• एकाद्दममक द्दिपणन सपें्रषणामध्ये जाद्दहरातीची भूद्दमका स्पष्ट करणे. 

१.१ एकात्ममक त्िपणन सपं्रषेणाचा (एत्िस)ं पररचय 

१.१.१ अथथ: 

एकाद्दममक द्दिपणन सपें्रषण (एद्दिस)ं ही एक सोपी सकं्पना अहे. ह ेसदु्दनद्दित करते की सिा 

प्रकारचे सपें्रषण अद्दण सदंेि काळजीपूिाक एकमेकािंी जोड े े अहेत. िस्तू अद्दण 

सेिाचं्या द्दिपणनामध्ये एकाद्दममक द्दिपणन सपें्रषण महत्त्िपूणा भूद्दमका बजािते. ह े

ईमपादनाच्या बाजूने ग्राहकाचं्या ितानािर प्रभाि टाकयायासा ी िापर े जाते. 

मयाच्या सिाात मू भूत स्तरािर, एकाद्दममक द्दिपणन सपें्रषण म्हणजे  द्दययत ग्राहकामंध्ये 

द्दिद्दिष्ट ईमपादन द्दकंिा सेिेचा प्रचार करयायासा ी व्यापार द्दचन्हाच्या, जाद्दहरातीच्या सिा 

पद्धती एकद्दित करणे. एकाद्दममक द्दिपणन सपें्रषणामध्ये, द्दिपणन सपें्रषणाचे सिा पै ू िाढीि 

द्दििी अद्दण जास्तीत जास्त द्दकफायतीपणासा ी एकद्दितपणे काया करतात. 
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एकाद्दममक द्दिपणन सपें्रषणाची व्याख्या "एक द्दिपणन द्दमश्रण घटक म्हणून के ी जाते जी 

 ोकानंा ससं्थेबि  अद्दण/द्दकंिा द्दतच्या ईमपादनाबंि  माद्दहती देयायासा ी, पटिून 

देयायासा ी अद्दण अ िण करून देयायासा ी िापर ी जाते." 

 

या ऄव्यिद्दस्थत अद्दण द्दिस्कळीत माध्यम  िातािरणात, केिळ पारपंाररक माध्यमामंधी  

जाद्दहराती (एक द्दकंिा दोन आतर प्रचार साधनांचे द्दमश्रण) द्दिपणकांना मयांच्या  यय 

बाजारपे ेपयंत पोहोचयायास सक्षम करू िकत नाहीत. ऄिा प्रकार,े एकाद्दममक द्दिपणन 

सपें्रषणे (एद्दिस)ं अिश्यक अहेत. एद्दिस ं मध्ये का ातंराने ग्राहक अद्दण सभंािनासंह 

द्दिद्दिध प्रकारच्या पे्ररक सपें्रषण कायािमांचे धोरणाममक समका ीकरण समाद्दिष्ट अहे. 

कंपनीचे द्दिपणन सदंेि िेगिेगळ्या जाद्दहरात प्रणा ीद्वार े ससुगंत अद्दण ससुगंतपणे 

पोहोचिणे हे एद्दिस ंचे ध्येय अहे. सदंेि अद्दण ऄंम बजािणीमध्ये सातमय सदु्दनद्दित करणे 

हे एद्दिस ंचे सिाात मो े काया अहे. जेणेकरुन  द्दययत पे्रक्षक कोणमयाही ऄंम बजािणी ा 

व्यापारद्दचन्हािी जोडयायास सक्षम ऄसती . 

१.१.२ एत्िसं चे घटक: 

एकाद्दममक द्दिपणन सपें्रषण(एद्दिस)ंचे द्दिद्दिध घटक समजून घेउ या: 

१.   पाया: नािाप्रमाणेच, पाया टप्पप्पयामध्ये ईमपादन अद्दण  यय बाजार या दोन्हींचे 

तपिी िार द्दिशे्लषण समाद्दिष्ट अहे. द्दिपणकासा ी व्यापारी द्दचन्ह, मयाच्या तफे देउ 

के े जाणार ेअद्दण ऄंद्दतम िापरकते समजून घेणे अिश्यक अहे. तमु्हा ा  द्दययत 

ग्राहकाचं्या गरजा, दृद्दष्टकोन अद्दण ऄपेक्षा जाणून घेणे अिश्यक अहे. स्पधाकाचं्या 

हा चा ींिर बारीक  क्ष  ेिाय ा हिे. 

२.  सामदुात्यक संस्कृती: ईमपादने अद्दण सेिांची िैद्दिष््टये ससं्थेच्या काया ससं्कृतीिी 

ससुगंत ऄस ी पाद्दहजेत. प्रमयेक ससं्थेची एक दूरदृष्टी ऄसते अद्दण द्दिपणकानंी 

ईमपादने अद्दण सेिा सकं्पन करयायापूिी ती  क्षात  ेिणे महत्त्िाचे अहे. ते 

ईदाहरणाच्या मदतीने समजून घेउ. हररत अद्दण स्िच्छ जगा ा प्रोमसाहन देणे हे 

व्यिसाय ‘ऄ ’चे ध्येय अहे. साहद्दजकच ससं्थेच्या दृष्टीकोनानसुार मयाची ईमपादने 

पयाािरणपूरक अद्दण जैिद्दिघटनिी  ऄसणे अिश्यक अहे. 

३.  लक्ष कें त्ित व्यिसाय:  क्ष कें द्दित व्यिसाय हा व्यापारी द्दचन्हाची सामदुाद्दयक  

ओळख दिाितो. 
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४.  ग्राहक अनुभि: द्दिपणकानंा ग्राहक ऄनभुिािर  क्ष कें द्दित करणे अिश्यक अहे. ज े

ग्राहकानंा ईमपादनाबि  काय िाटते याचा सदंभा देते. ग्राहक चागं े िेष्टन  ऄस े े 

अद्दण अकषाक द्ददसणार े ईमपादन द्दनिडयायाची िक्यता ऄसते. ईमपादनानंी 

ग्राहकाचं्या ऄपेक्षा पूणा करणे अद्दण मयापेक्षा जास्त देणे अिश्यक अहे. 

५.  संप्रषेण साधन:े सपें्रषणसाधनामंध्ये द्दिद्दिष्ट व्यापारी द्दचन्हाचा प्रचार करयायाच्या 

द्दिद्दिध पद्धतींचा समािेि होतो जसे की जाद्दहरात, थेट द्दििी, फेसबकु, ट्द्दिटर, 

ऑकुा ट आमयादी समाज माध्यमांद्वार ेप्रचार करणे. 

६.  प्रसार साधन:े व्यापारी द्दचन्हाचा प्रसार द्दिद्दिध प्रसार साधनादं्वार ेके ा जातो जसे की 

व्यापार प्रसार, िैयद्दिक द्दििी आमयादी. ससं्थानंी ग्राहक अद्दण बाय ग ग्राहकािंी मयांचे 

नाते मजबूत करणे अिश्यक अहे. 

७.  एकाममीकरण साधने: ससं्थानंी ग्राहकाचं्या ऄद्दभप्राय अद्दण पनुराि ोकनाचंा 

द्दनयद्दमत मागोिा  ेिणे अिश्यक अहे. तमुच्याकडे ग्राहक सबंंध व्यिस्थापन 

(ग्रासवं्य) सारखी द्दिद्दिष्ट सगंणकाची अज्ञाि ी ऄसणे अिश्यक अहे जी द्दिद्दिध 

एकाद्दममक द्दिपणन सपें्रषण साधनांची प्रभािीता मोजयायात मदत करते. 

एकाद्दममक द्दिपणन सपें्रषण द्दिपणन द्दमश्रणाच्या सिा पै ूंना ऄंद्दतम िापरकमयांमध्ये 

प्रभािीपणे द्दिद्दिष्ट ईमपादन द्दकंिा सेिेचा प्रचार करयायासा ी सामंजस्याने काया करयायास 

सक्षम करते. 

१.१.३ उत्िष्ट:े 

एकदा मयानंी ईमपादने अद्दण सेिा द्दिकद्दसत के्यािर, ससं्थानंी व्यिसाय-ते-व्यिसाय 

अद्दण व्यिसाय-ते-ग्राहक या दोन्ही बाजारपे ामंध्ये सध्याच्या तसेच सभंाव्य ग्राहकांना देउ 

के े े मू्य अद्दण फायदे सपें्रद्दषत के े पाद्दहजेत. एकाद्दममक द्दिपणन सपें्रषण (एद्दिस)ं 

ससं्थेच्या जाद्दहरातींमध्ये खरदेीदारानंा एक ससुगंत सदंेि द्दितरीत करयायासा ी सकं्पन 

के े ा दृष्टीकोन प्रदान करते ज े सिा द्दिद्दिध प्रकारची माध्यमे -दूरद्दचििाणी, रदे्दडओ, 

माद्दसके, अंतरजा , भ्रमणध्िनी आमयादींचा द्दिस्तार करू िकतात. 

काही महमिाची ईद्दिष्टे खा ी प्रमाणे अहेत: 
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१.२ एत्िस ंचे घटक  

एकाद्दममक द्दिपणन सपें्रषण ही द्दिद्दिध सपें्रषण पद्धतींमधी  सिा द्दियाक ापाचें समन्िय 

साधयायाची प्रद्दिया अहे. प्रभािी द्दिपणन सपें्रषण हे  यय द्दनदेद्दित के े जाते अद्दण ते 

ससं्थेच्या द्दिपणन धोरणािी सरंदे्दखत के े जाते. धारणा अद्दण/द्दकंिा ितान बद यायाच्या 

 द्दययत ईिेिाने द्दिद्दिष्ट पे्रक्षकानंा द्दिद्दिष्ट सदंेि द्दितरीत करणे हे मयाचे ईद्दिष्ट अहे. 

एकाद्दममक द्दिपणन सपें्रषण (एद्दिस)ं ही द्दिपणनद्दिया ऄद्दधक कायाक्षम अद्दण प्रभािी बनिते 
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कारण ती ऄद्दधक मागांनी अद्दण ऄद्दधक अकषाक मागांनी ससुगंत संदेि देयायासा ी 

एकाद्दधक सपें्रषण पद्धती अद्दण ग्राहक स्पिा द्दबंदूिंर ऄि ंबून ऄसते. 
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प्रद्दसद्धीचा प्राथद्दमक ईिेि कमीत कमी िेळेत जास्तीत जास्त  ोकापंयंत द्दिद्दिष्ट माद्दहती 

पोहोचिणे हा अहे. ईमपादने द्दकंिा सेिांची कोणतीही द्दििी नोंदद्दियायासा ी, ग्राहकांना ते 

ऄद्दस्तमिात ऄस्याची जाणीि ऄसणे अिश्यक अहे; अद्दण मयांना स ंग्न फायदे देखी  

माद्दहत ऄसणे अिश्यक अहे. एखादे ईमपादन द्दकंिा सेिेबि  जागरूक  ोकाचंी सखं्या 

जसजिी िाढते तसतसे ऄद्दतररि द्दििीची क्षमता देखी  िाढते. प्रद्दसद्धी हा द्दिपणन 

धोरणांचा मखु्य घटक ऄस ा तरी, तो द्दिपणनापेक्षा िेगळा अहे कारण ऄनेकदा मयानंा हिे 
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ऄस े े ईमपादन द्दकंिा सेिा ऄद्दस्तमिात अहे हे पे्रक्षकानंा कळियायाप ीकडे कोणताही 

सदंेि मयात नसतो. िहराच्या असपास द्ददसणा् या िाहनािंर ईमपादन यथा योजन  द्दकंिा 

व्यापार द्दचन्ह यांसारख्या धोरणादं्वार े ईमपादन द्दकंिा व्यापार नाि दृश्यमान करयायासा ी 

प्रचार मोहीम तयार के ी जाउ िकते. ही रणनीती सामान्यत: ईमपादनाचे द्दिद्दिष्ट फायदे 

सामाद्दयक द्दकंिा िणान करत नाही, परतं ुते िक्य द्दततक्या  ोकासंमोर  ेिते. 

जाद्दहरात हा ओळख्या गे े्या प्रायोजक द्दकंिा स्त्रोताकडून सपें्रषणाचा कोणताही 

सिु् क प्रकार अहे जो क्पना, िस्तू, सेिा द्दकंिा प्रायोजक स्ितःकडे  क्ष िेधतो. बहुतेक 

जाद्दहराती व्यिींऐिजी गटांकडे द्दनदेद्दित के्या जातात अद्दण जाद्दहराती सहसा 

दूरद्दचििाणी, रदे्दडओ, ितामानपिे अद्दण िाढमया प्रमाणात अंतरजा  यासंारख्या 

माध्यमादं्वार े द्दितररत के्या जातात. जाद्दहराती ऄनेकदा ऄंकनामध्ये मोज्या जातात 

(एखाद्या ग्राहका ा द्दकती िेळा जाद्दहराती दाखि्या जातात). 

द्दििी प्रसारामध्ये  आतर प्रकारच्या जाद्दहराती ऄसतात-कूपन्स, स्पधाा, खेळ ,सूट, मे -

ऄंतभूातप्रस्ताि अद्दण आतर-जे सपें्रषण द्दमश्रणाच्या दसु् या घटकाचा भाग म्हणून समाद्दिष्ट 

के े े नाहीत. ग्राहकानंा अद्दण सभंाव्य ग्राहकानंा मिरीत कारिाइ करयायासा ी, मो ्या 

खरदेी करयायासा ी अद्दण पनु्हा खरदेी करयायासा ी द्दििी जाद्दहराती द्दिकद्दसत के्या 

जातात. ग्राहकानंा द्दिद्दिष्ट व्यापारद्दचन्ह अद्दण ईमपादने द्दनिडयायासा ी प्रोमसाद्दहत 

करयायासा ी ऄनेक मो ी दकुाने  अता ईमपादनाचं्या पढेु कूपन  ेितात. 

प्रायोजकमि अद्दण कायािम एकमेकासंोबत हातद्दमळिणी करतात, कारण व्यापारी ससं्था 

समाजासा ी काहीतरी ईप ब्ध करून देयायाच्या हेतूने कराराद्वार े सहप्रायोजकमि 

स्िीकारतात अद्दण कायािम ि ससं्थािंी स्ितः ा स ंग्न करतात. प्रायोजकमिामध्ये 

धमाादाय कायािम, िीडापटू, िीडा सघं, पे्रक्षागार, व्यापार कायािम अद्दण पररषदा, स्पधाा, 

द्दिष्यितृ्ती, व्याख्याने, मैद्दफ ी अद्दण आ.चा समािेि होतो. द्दििेमयानंी प्रायोजकमिे 

काळजीपूिाक द्दनिड ी पाद्दहजेत याची खािी करयायासा ी ते द्दियाक ाप अद्दण कारणािंी 

स ंग्न अहेत जे ते द्दिकद्दसत करयायाचा प्रयमन करत ऄस े्या सािाजद्दनक प्रद्दतमेिी 

चागं्या प्रकार ेव्यिस्थाद्दपत अद्दण धोरणाममकपणे सरंदे्दखत अहेत. 

िैयद्दिक द्दििी हे द्दिपणनसा ी परस्परसिंादी, सिु् क दृष्टीकोन अहे. ज्यामध्ये खरदेीदार 

अद्दण द्दििेता याचंा समािेि होतो. दोन पक्षामंधी  परस्परसिंाद िैयद्दिकररमया, दूरध्िनी 

द्वार े द्दकंिा ऄन्य तंिज्ञानाद्वारे होउ िकतो. कोणतेही माध्यम िापर े जात ऄस े तरी, 

खरदेीदारािी सबंंध द्दिकद्दसत करणे ही द्दििेमयाची आच्छा ऄसते. 

खरदेीदार अद्दण द्दििेता दोघांचीही ईद्दिष्टे अहेत जी मयानंा साध्य करयायाची अिा अहे. 

जरी व्यिसाय-ते-व्यिसाय बाजार ऄद्दधक िैयद्दिक द्दििीचा िापर करतात, काही व्यिसाय-

ते-ग्राहक बाजार देखी  करतात. तमु्ही कधीही टपरिेऄर पाटी ा ईपद्दस्थत राद्दह्यास 

द्दकंिा ऄमँिे प्रद्दतद्दनधीकडून काहीतरी खरदेी के े ऄस्यास, तमु्हा ा िैयद्दिक द्दििीचा 

सामना करािा  ाग ा ऄसे . 

जनसपंका  (जस) हे बातम्यािंर सकाराममक प्रभाि टाकून संस्थेची प्रद्दतमा अद्दण ईमपादने 

सधुारयायास अद्दण मयाचा प्रचार करयायास मदत करतात. जनसपंका  सामग्रीमध्ये ितृ्तपि 
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प्रद्दसद्धी, जाद्दहरात, ईमपादन यथायोजन  अद्दण प्रायोजकमि याचंा समािेि होतो. ससं्था 

ईमपादनाचंा प्रचार करयायासा ी अद्दण मयाचं्या द्दििी प्रयमनांना पूरक म्हणून जस चा िापर 

करतात. प्रसाराच्या च्या आतर प्रकारापेंक्षा जस ह ेसहसा ऄद्दधक तटस्थ अद्दण ईद्दिष्ट मान े 

जाते. कारण बरीचिी माद्दहती द्दििेमयापासून स्ितंि ऄस े्या ससं्थेद्वार ेतयार के ी गे ी 

अहे. ऄनेक कंपन्यामंध्ये ऄंतगात जस द्दिभाग ऄसतात द्दकंिा मयाचं्यासा ी जनसपंका  सधंी 

िोधयायासा ी अद्दण तयार करयायासा ी जसससं्था भाड्याने घेतात. जसे की, जस हा 

कंपनीच्या प्रसार ऄंदाजपिकाचा भाग अहे. 

अिेष्टन हा ईमपादनाचा द्दततकाच महमिाचा भाग अहे, कारण अिेष्टन   हे ईमपादन काय 

अह;े हे ऄगदी कमी िब्दात सागूं िकते. अिेष्टनाचा मखु्य ईिेि ईमपादनाच्या सामग्रीचे 

पयाािरणापासून सरंक्षण करणे हा अह,े परतं ु ते आतर काये देखी  करू िकते जसे की; 

ग्राहकानंा द्दकंमत, घटक अद्दण ईमपादनाचा िापर, व्यापार द्दचन्ह  अद्दण ईमपादन मान्यता, 

 क्ष िेधून घेणे, खरदेीच्या िेळी स्पधााममक गोंधळातून बाहेर पडणे अद्दण िेिटी ग्राहकाचं्या 

व्यापार द्दचन्ह द्दनिडी आ.बि  माद्दहती देणे. 

थेट द्दिपणनामध्ये िैयद्दिक ग्राहकानंा थेट िैयद्दिकृत प्रचाराममक साद्दहमय द्दितरीत करणे 

समाद्दिष्ट अहे. ग्राहकानंी द्दिया करािी या अिेने ते ग्राहकांपयंत पोहोचयायासा ी ससं्थानंा 

परस्परसिंादी दृद्दष्टकोन प्रदान करते. साद्दहमय मे , सूची, अंतरजा , इ-मे , दूरध्िनी  

द्दकंिा थेट-प्रद्दतसाद जाद्दहरातीद्वार े द्दितररत के े जाउ िकते. थेटद्दिपणनाच्या ऄनेक 

फायद्यामंध्ये द्दिद्दिष्ट ग्राहकांना  यय करयायाची क्षमता, गुतंिणकुीिरी  परतािा 

(अरओअय) मोजणे अद्दण सिा  द्दययत ग्राहकानंा  ागू करयायापूिी द्दिद्दिध धोरणांची 

चाचणी घेणे यांचा समािेि होतो. तथाद्दप, थेट द्दिपणन खूप ऄनाहूत अहे अद्दण बरचे ग्राहक 

मयाचं्यापयंत पोहोचयायाच्या प्रयमनाकंडे द ुाक्ष करू िकतात. 

ऄंकद्दचन्हीयद्दिपणन ही ईमपादने, सेिा, ससं्था अद्दण व्यापार द्दचन्हाचा प्रचार अद्दण द्दिपणन 

करयायासा ी ऄंकद्दचन्हीय साधन िापरयायासा ी एक छिी सजं्ञा अहे. ग्राहक अद्दण 

व्यिसाय ऄंकद्दचन्हीय सपें्रषणािर ऄद्दधक ऄि ंबून ऄस्याने ऄंकद्दचन्हीय द्दिपणनाची 

ििी अद्दण महत्त्ि िाढ े अहे. या प्रकरणाच्या थेट द्दिपणन द्दिभागात अधीच दोन 

ऄंकद्दचन्हीय साधनाचंी चचाा  के ी अहे: इमे  अद्दण भ्रमणध्िनी द्दिपणन, जे दोन्ही 

शे्रणींमध्ये बसतात. हा द्दिभाग ऄंकद्दचन्हीय द्दिपणन ससंाधनामंधी  आतर अिश्यक 

साधनािंर चचाा कर े: सकेंत स्थळे, सामग्री द्दिपणन अद्दण िोध-आंद्दजन आष्टतमीकरण 

(िोआंआ), अद्दण समाजमाध्यम द्दिपणन. 

१.३ एत्िस ंची िैत्िष््टये 

ऄमेररकन जाद्दहरातदार ससं्थाचं्या संघटनेच्या व्याख्येनसुार, जाद्दहरात, थेट मे , 

समाजमाध्यम, टेद्द द्दिपणन अद्दण द्दििी प्रसार यासारख्या साधनाचें एकिीकरण करून, 

तमु्ही स्पष्टता, सातमय अद्दण जास्तीत जास्त सपें्रषण प्रभाि प्रदान करता. 
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अ. चांगले पररणाम प्राप्त करणे: 

द्दिपणन सपें्रषणाच्या पारपंाररक दृष्टीकोनातून, व्यिसाय अद्दण मयाचं्या ससं्था  जाद्दहराती, 

ितृ्तपि सबंंध, थेट द्दिपणन अद्दण द्दििी प्रचारासा ी स्ितंि मोद्दहमा अखतात. एकाद्दममक 

मोद्दहमा एकमेकानंा मजबूत करयायासा ी अद्दण द्दिपणन पररणामकारकता सधुारयायासा ी 

समान सिंाद साधने िापरतात. एकाद्दममक मोद्दहमेत, तमु्ही ईमपादना द्दिषयी जागरूकता 

िाढियायासा ी अद्दण द्दििी िाढीसा ी मागा  प्रदान करयायासा ी जाद्दहराती िापरू िकता. 

ितृ्तपि प्रद्दसद्धी अद्दण िैद्दिष््टयपूणा  ेखामंध्ये समान माद्दहती सपें्रषण करून, तमु्ही 

जाद्दहरातींमधी  सदंेि ऄद्दधक मजबूत करता. मयानतंर तमु्ही जाद्दहराती द्दकंिा ितृ्तपि 

मोद्दहमेती  चौकिीचा पा परुािा करयायासा ी अद्दण ऄद्दधक माद्दहतीसह सभंाव्यता प्रदान 

करयायासा ी थेट मे  द्दकंिा इमे  िापरू िकता. मया सभंािनांना ग्राहकामंध्ये रूपातंररत 

करयायात मदत करयायासा ी, तमु्ही थेट द्दििी करयायासा ी टेद्द द्दिपणन िापरू िकता 

द्दकंिा द्दििी गटाच्या भेटी घेउ िकता. फेसबकु अद्दण ट्द्दिटर सारख्या सामाद्दजक माध्यम 

स्थानािर सद्दिय ऑन ाइन ईपद्दस्थती तमुच्या ग्राहक पायापयंत पोहोचयायासा ी 

साधनाचंा अणखी एक सचं प्रदान करते. 

ब. संपूणथ प्रणालीमध्ये सर्थनिील सुसंगतता: 

एकाद्दममक मोद्दहमेत, द्दभन्न साधने समान सजानिी  ईपचार दिाितात. प्रमयेक सपें्रषणाती  

मथळे, प्रमखु िाक्ये अद्दण प्रद्दतमाचंी पनुराितृ्ती करून, तमु्ही खािी करता की प्रमयेक िेळी 

मोद्दहमेती  एक घटक पाहता सभंाव्य अद्दण ग्राहकानंा ससुगंत सदंेि प्राप्त होतात. 

सजानिी  ससुगंतता सभंाव्यतेने समान सदंेि पाहयायाची द्दकंिा ऐकयायाची सखं्या िाढिून 

मूळ मोद्दहमेच्या क्पने ा बळकट करयायात मदत करते. ऄनेक िेगिेगळ्या प्रणा ीद्वार े

सातमयाने काम करून, तमु्ही तमुच्या व्यिसायाचे नाि, व्यापार द्दचन्ह, प्रस्ताि, अकषाक 

िीषाक द्दकंिा आतर सदंेिाबंि  ऄद्दधक चागं्या प्रकार ेजागरूकता द्दनमााण करू िकता. 

क. एकूण खचथ बचत: 

तमुच्या एकाद्दममक मोद्दहमेती  सजानिी  सातमय तमुचे पैसे िाचिू िकते. समान प्रद्दतमा 

िापरून अद्दण िेगिेगळ्या माध्यमांसा ी समान प्रत स्िीकारून, तमु्ही मसदुा- ेखन, 

सकं्पन अद्दण छायाद्दचिण  खचा कमी करता. दूरद्दचििाणी , यूट्यूब अद्दण फेसबकु 

सारख्या ऄनेक माध्यमामंध्ये महाग दृक द्दनद्दमात ईमपादन िापर े जाउ िकते. जर तमु्ही 

बाय ग सपें्रषण परुि ादारासंोबत काम करत ऄसा , तर तमु्ही स्ितंि तज्ञ ससं्थाऐंिजी 

एकाद्दममक सपें्रषण सेिा देणा् या एकाच व्यिसाय ससं्थेच्या सोबत काम करून ससं्थेिरी  

फी कमी करू िकता. 

ड. ग्राहकांच्या पसंतीनुसार सरंते्खत करणे: 

एकाद्दममक मोहीम तमु्हा ा ग्राहकानंा मयाचं्या पसतंीच्या स्िरूपात माद्दहती प्रदान करयायात 

मदत करते. ग्राहक अद्दण व्यािसाद्दयक ग्राहक इमे , थेट मे , मजकूर सदंेि द्दकंिा दूरध्िनी 

द्वार ेईमपादन माद्दहती प्राप्त करू आद्दच्छत ऄस्यास ते द्दनद्ददाष्ट करू िकतात. ज्या ग्राहका  

पयंत तमु्ही थेट पोहोचत नाही ते तमुच्या छापी  जाद्दहराती पाहून द्दकंिा तमुच्या रदे्दडओ 
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अद्दण दूरद्दचििाणी जाद्दहराती ऐकून तमुच्या मोद्दहमेचा फायदा घेउ िकतात. एकीकरण हे 

सदु्दनद्दित करते की ग्राहक अद्दण सभंाव्य ग्राहकानंा सिा सपें्रषणामंध्ये समान माद्दहती प्राप्त 

होते. तमु्ही तमुची िेबसाआट सकं्पन अद्दण सामग्री आतर सपें्रषणासंह एकद्दित करून 

ईमपादन माद्दहतीसा ी अंतरजा  िोधणा् या ग्राहकाचं्या गरजा देखी  पूणा करू िकता. 

१.४ एत्िस ंत्नयोर्न प्रत्िया पायऱ्या  

एद्दिस ंद्दनयोजनप्रद्दियेत समाद्दिष्ट ऄस े्या पाय्या: 

पायरी १.  त्िपणन योर्नेचे पुनरािलोकन: 

प्रचाराममक कायािम द्दिकद्दसत करयायापूिी, कंपनीची (द्दकंिा व्यापारद्दचन्हाची) सध्याची 

द्दस्थती बाजारात कु े अह,े ती कु े जायची अहे अद्दण द्दतथपयंत पोहोचयायाची योजना 

किी अहे ह ेसमजून घेणे महत्त्िाचे अहे. द्दिपणन अराखडा हा एक  ेखी दस्तऐिज अह े

जो सपूंणा द्दिपणन धोरण अद्दण ससं्था, द्दिद्दिष्ट ईमपादन के्षि द्दकंिा व्यापार द्दचन्हासा ी 

द्दिकद्दसत के े्या कायािमाचे िणान करतो. 

त्िपणन योर्नेत खालील मूलभूत घटक समात्िष्ट होते: 

१.   तपिी िार पररद्दस्थती द्दिशे्लषण ज्यामध्ये ऄंतगात द्दिपणन  ेखापररक्षण अद्दण 

बाजाराती  स्पधाा अद्दण पयाािरणीय घटकाचें बाय ग द्दिशे्लषण ऄसते. 

२.  द्दिद्दिष्ट द्दिपणन ईद्दिष्टे जी द्ददिा, द्दिपणन द्दियाक ापांसा ी एक चौकटबद्ध िेळ अद्दण 

कायाप्रदिान मोजयायासा ी एक यिंणाप्रदान करतात. 

३.  द्दिपणन योजना अद्दण कायािम, ज्यामध्ये द्दिपणन द्दमश्रणच्या चार घटकासंा ी  यय 

बाजार (चे) द्दनणाय अद्दण योजनाचंी द्दनिड समाद्दिष्ट ऄसते. 

४.  द्दिद्दिष्ट काये अद्दण जबाबदा्या द्दनद्दित करणे यासह द्दिपणन धोरणाची ऄंम बजािणी 

करयायासा ी एक कायािम. 

५.  कायाप्रदिानाचे द्दनरीक्षण अद्दण मू्यमापन अद्दण ऄद्दभप्राय प्रदान करयायासा ी एक 

प्रद्दिया जेणेकरून योग्य द्दनयंिण राख े जाउ िकते अद्दण द्दिपणन धोरण द्दकंिा 

डािपेचामंध्ये अिश्यक बद  के े जाउ िकतात. 

प्रचाराममक कायािम हा द्दिपणन धोरणाचा ऄद्दिभाज्य भाग अहे. एकूणच द्दिपणन 

कायािमात जाद्दहरातींच्या भूद्दमकेची अद्दण आतर प्रचाराममक द्दमश्रण घटकाचंी क्पना 

येइ . 

पायरी २. प्रचाराममक कायथिम पररत्स्थतीचे त्िश्लषेण: 

प्रचार योजना द्दिकद्दसत करयायाची पढुी  पायरी म्हणजे पररद्दस्थतीचे द्दिशे्लषण करणे. 

पररद्दस्थतीच्या द्दिशे्लषणामध्ये ऄंतगात द्दिशे्लषण अद्दण बाय ग द्दिशे्लषण यांचा समािेि होतो. 

ऄंतगात द्दिशे्लषण ईमपादन/सेिा प्रस्ताि अद्दण स्ितः व्यिसाय ससं्थेचा समािेि ऄस े्या 

सबंंद्दधत के्षिाचे मू्याकंन करते. 
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व्यिसाय ससं्थेची क्षमता अद्दण यिस्िी प्रचाराममक कायािम द्दिकद्दसत अद्दण ऄंम ात 

अणयायाची क्षमता, प्रचार द्दिभागाची सघंटना अद्दण मागी  कायािमाचें यि अद्दण ऄपयि 

याचें पनुराि ोकन के े जाते. 

द्दिशे्लषण प्रचाराममक काये करयायासा ी सापेक्ष फायदे अद्दण तोटे याचंा ऄभ्यास करते. 

ईदाहरणाथा , ऄंतगात द्दिशे्लषण ऄसे दिािू िकते की व्यिसाय ससं्थेचे प्रचाराममक 

कायािमाच्या द्दिद्दिष्ट के्षिाचें द्दनयोजन, ऄंम बजािणी अद्दण व्यिस्थापन करयायास सक्षम 

नाही. 

ऄसे ऄस्यास, जाद्दहरात ससं्था   द्दकंिा आतर काही प्रचाराममकसदु्दिधा देणा्याकंडून मदत 

घेणे िहाणपणाचे  र े. जर ससं्था अधीच जाद्दहरात ससं्थािापरत ऄसे , तर ससं्थेच्या 

कामाच्या गणुिते्तिर अद्दण भूतकाळाती  अद्दण/ितामान मोद्दहमेद्वार े प्राप्त झा े्या 

पररणामािंर  क्ष कें द्दित के े जाइ . 

ऄंतगात द्दिशे्लषणाचा दसुरा पै ू म्हणजे प्रद्दतमेच्या दृष्टीकोनातून व्यिसाय ससं्थेचे द्दकंिा 

व्यापार द्दचन्हाची ताकद अद्दण कमकुितपणाचे मू्याकंन करणे. ते ब्याचदा, व्यिसाय 

ससं्थेची प्रद्दतमा बाजारात अणते मयाचा प्रचार कायािमािर  क्षणीय पररणाम होतो. 

ऄंतगात द्दिशे्लषणाचा अणखी एक पै ू म्हणजे ईमपादन द्दकंिा सेिेच्या प्रद्दतस्पध्यांच्या 

त ुनेत सापेक्ष सामर्थया अद्दण कमकुितपणा, ऄद्दद्वतीय द्दििी गणु द्दकंिा फायदे, मयाची 

द्दकंमत, क ाममक रचना, अिेष्टन याचें मू्याकंन करणे, जे सजानिी  कमाचा्यानंा व्यापार 

द्दचन्हासा ी जाद्दहरात सदंेि द्दिकद्दसत करयायास मदत करते. 

बाय ग द्दिशे्लषण मयाचे  क्ष व्यिसाय ससं्थेचेचे ग्राहक, बाजार द्दिभाग, ससं्थापन योजना 

अद्दण स्पधाकािंर कें द्दित करते. बाय ग द्दिशे्लषणाचा महत्त्िाचा भाग म्हणजे ग्राहकाचंी िैद्दिष््टये 

अद्दण खरदेी पद्धती, मयाचंी द्दनणाय प्रद्दिया अद्दण मयाचं्या खरेदी द्दनणायांिर पररणाम करणार े

घटक याचंा तपिी िार द्दिचार करणे. 

ग्राहकाचं्या धारणा अद्दण दृष्टीकोन, जीिनिै ी अद्दण खरदेीचे द्दनणाय घेताना िापर्या 

जाणा्या द्दनकषाकंडे देखी   क्ष द्दद े पाद्दहजे. यापैकी काही प्रश्ाचंी ईत्तर े देयायासा ी 

द्दिपणन सिंोधन ऄभ्यास अिश्यक अहेत. 

बाय ग द्दिशे्लषणाचा मखु्य घटक म्हणजे बाजाराचे मू्याकंन. द्दिद्दिध बाजार द्दिभागाचं्या 

अकषाणाचे मू्यमापन करणे अिश्यक अहे अद्दण कोणमया द्दिभागानंा  यय करायचे 

याचा द्दनणाय घेत ा गे ा पाद्दहजे. एकदा  द्दक्षतबाजारपे  द्दनिड्यानतंर, ईमपादनाची 

द्दस्थती किी ऄसािी? ग्राहकांच्या मनात मयाची कोणती प्रद्दतमा द्दकंिा स्थान ऄसािे? हे 

 रियायािर भर द्दद ा जाइ . 

प्रचाराममक कायािम पररद्दस्थती द्दिशे्लषणाच्या बाय ग टप्पप्पयात प्रमयक्ष अद्दण ऄप्रमयक्ष दोन्ही 

स्पधाकाचंी सखो  तपासणी देखी  समाद्दिष्ट अहे. एकूणच द्दिपणन पररद्दस्थतीच्या 

द्दिशे्लषणामध्ये स्पधाकाचें द्दिशे्लषण के े जात ऄसताना, या टप्पप्पयािर प्रचाराममक पै ूंिर 

ऄद्दधक  क्ष द्दद े जाते. 
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व्यिसाय ससं्थेचे प्राथद्दमक प्रद्दतस्पधी; मयाचंी द्दिद्दिष्ट सामर्थये अद्दण कमकुितपणा; मयाचें 

द्दिभाजन,  यय अद्दण द्दस्थती धोरण; अद्दण ते िापरत ऄस े्या प्रचाराममक धोरणेयािर 

 क्ष कें द्दित के े जाते. मयाचं्या प्रचाराममक ऄंदाजपिकाचा अकार अद्दण िाटप, मयाचंी 

माध्यमे, धोरणे अद्दण ते बाजारपे ेत पा ित ऄस े े सदंेि याचंाही द्दिचार के ा पाद्दहजे. 

पायरी ३. संप्रषेण प्रत्ियेचे त्िश्लषेण: 

या टप्पप्पयात कंपनी द्दतच्या  यय बाजारपे ेत ग्राहकािंी प्रभािीपणे संिाद कसा साधू िकते 

हे जाणून घेणे समाद्दिष्ट अहे. यामध्ये द्दिद्दिध स्त्रोत, सदंेि अद्दण माध्यम घटकाचं्या 

िापरासबंंधी सपें्रषण द्दनणायाचा समािेि अहे. यामध्ये द्दिद्दिध प्रकारच्या जाद्दहरातींच्या 

सदंेिाचें ग्राहकांिर होणार े पररणाम अद्दण ते ईमपादन द्दकंिा व्यापार द्दचन्हासा ी योग्य 

अहेत की नाही याचे द्दिशे्लषण समाद्दिष्ट अहे. 

प्रचाराममक द्दनयोजन प्रद्दियेच्या या टप्पप्पयाचा एक महत्त्िाचा भाग म्हणजे संिादाची ध्येय 

अद्दण ईद्दिष्टे स्थाद्दपत करणे. सपें्रषणाची ईद्दिष्टे व्यिसाय ससं्थे ा मयाच्या प्रचाराममक 

कायािमादं्वार े काय साध्य करायचे अहे याचा सदंभा देतात. रसे  को ीने ५२ सभंाव्य 

जाद्दहरात ईद्दिष्टे ओळख ी अहेत. 

सपें्रषण ईद्दिष्टामंध्ये एखादे ईमपादन अद्दण मयाचे गणुधमा द्दकंिा फायदे याबि  जागरूकता 

द्दकंिा ज्ञान द्दनमााण करणे, प्रद्दतमा तयार करणे द्दकंिा ऄनकूु  ितृ्ती, प्राधान्ये द्दकंिा खरदेी 

हेतू द्दिकद्दसत करणे याचंा समािेि ऄसू िकतो. 

पायरी ४. अंदार्पत्रक त्नधाथरण: 

ऄंदाजपिक  रिताना, दोन मू भूत प्रश् द्दिचार े पाद्दहजेत ज्यामध्ये प्रचार कायािमाची 

द्दकंमत काय ऄसे ? या द्दनधीचे िाटप कसे होणार? ऄंदाजपिक द्दनधाारण प्रद्दियेमध्ये 

द्दिद्दिध ऄथासकं्पीय दृद्दष्टकोन द्दनिडणे अद्दण मयांचे एकिीकरण करणे समाद्दिष्ट अहे. या 

टप्पप्पयािर, ऄंदाजपिक ऄनेकदा तामपरुते ऄसते. द्दिद्दिष्ट प्रचाराममक द्दमश्रण धोरणे 

द्दिकद्दसत होइपयंत ते ऄंद्दतम के े जाउ िकत नाही. 

पायरी ५. एकात्ममक त्िपणन संप्रषेण कायथिम त्िकत्सत करणे: 

या टप्पप्पयािर, प्रमयेक घटकाची भूद्दमका अद्दण महत्त्ि अद्दण मयाचें एकमेकािंी समन्िय 

याद्दिषयी द्दनणाय घेत े जातात. प्रमयेक प्रचाराममक द्दमश्रण घटकाचे स्ितःची ईद्दिष्टे अद्दण 

मयानंा पूणा करयायासा ी ऄंदाजपिक अद्दण धोरण ऄसते. 

प्रचाराममक कायािमाचं्या ऄंम बजािणीसा ी द्दनणाय घेणे अद्दण द्दियाक ाप करणे 

अिश्यक अहे. कायाप्रदिानाचे मू्याकंन करयायासा ी अद्दण अिश्यक बद  करयायासा ी 

प्रद्दिया द्दिकद्दसत के्या जातात. 

जाद्दहरात कायािमाच्या दोन महत्त्िाच्या बाबी म्हणजे सदंेि अद्दण माध्यम धोरणाचा 

द्दिकास. सदंेि द्दिकास, ज्या ा ब्याचदा सजानिी  योजना म्हणून सबंोध े जाते, मयात 

मू भूत अिाहन अद्दण जाद्दहरातदार  द्दययत पे्रक्षकानंा जो सदंेि देउ आद्दच्छतो, ते द्दनद्दित 

करणे होय. 
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माध्यम रणनीतीमध्ये  द्दययत पे्रक्षकापंयंत जाद्दहरात सदंेि द्दितरीत करयायासा ी कोणती 

सपें्रषण माध्यमे िापर े जाती  हे द्दनधााररत करणे समाद्दिष्ट अहे. कोणमया प्रकारची 

माध्यमे िापर ी जाती  (ईदा. ितृ्तपि माद्दसके, रदे्दडओ, दूरदिान, द्दब  बोडा आ.) तसेच 

द्दिद्दिष्ट माद्दसके द्दकंिा दूरद्दचििाणी कायािम यासारख्या द्दिद्दिष्ट माध्यमाचं्या द्दनिडीबाबत 

द्दनणाय घेणे अिश्यक अहे. 

या कायाासा ी माध्यम पयाायांचे फायदे अद्दण मयाादा, खचा अद्दण सदंेि प्रभािीपणे  यय 

बाजारापयंत पोहोचद्दियायाची क्षमता याचें काळजीपूिाक मू्यांकन करणे अिश्यक अहे. 

एकदा सदंेि अद्दण माध्यम रणनीती द्दनद्दित के्यािर, मयाचंी ऄंम बजािणी करयायासा ी 

पाि े ईच  ी पाद्दहजेत. ब्याचदा मो ्या कंपन्या मयाचं्या सदंेिाचें द्दनयोजन अद्दण 

द्दनद्दमाती करयायासा ी अद्दण मयाचं्या जाद्दहराती घेउन जाणा्या माध्यमाचें मू्याकंन अद्दण 

खरदेी करयायासा ी जाद्दहरात ससं्था द्दनयिु करतात. 

तथाद्दप, बहुतेक जाद्दहरातससं्था जाद्दहराती द्दिकद्दसत करताना अद्दण माध्यम द्दनिडताना 

मयाचं्या ग्राहकािी जमिून घेउन काम करतात, कारण जाद्दहरातदारच िेिटी सजानिी  

काया अद्दण माध्यम योजना मंजूर करतात (अद्दण मयासा ी पैसे देतात). 

पायरी ६. मागथदिथन, मूल्यमापन आत्ण त्नयंत्रण: 

हा टप्पपा प्रचाराममक कायािम सपें्रषणाची ईद्दिष्टे द्दकती चागं्या प्रकार े पूणा करत अहे ; 

अद्दण व्यिसाय ससं्थे ा एकूण द्दिपणन ईद्दिष्टे पूणा करयायात मदत करत अह,े हे द्दनधााररत 

करतो. हा टप्पपा व्यिस्थापकानंा प्रचाराममक कायािमाच्या पररणामकारकते बि  सतत 

ऄद्दभप्राय प्रदान करयायासा ी योद्दज े ा अहे, जो मयानतंरच्या प्रचाराममक द्दनयोजन अद्दण 

धोरण द्दिकासासा ी पाया म्हणून िापर ा जातो. 

१.५ एत्िस ंमध्ये र्ात्हरातींची भूत्मका 

जाद्दहरात हा एकाद्दममक द्दिपणन सपें्रषणाचा एक महत्त्िाचा घटक अहे. तमुचा व्यिसाय, 

ईमपादन द्दकंिा तमु्ही देत ऄस े्यासेिाबंि  बो णे हे मयात समाद्दिष्ट अहे. कंपनीच्या 

यिामध्ये जाद्दहरात अद्दण द्दिपणन हे महत्त्िाचे घटक अहेत. ते एकमेकाद्दििाय िापरता येत 

नाही. 

हे मू त: एखादे ईमपादन द्दकंिा सेिा ऄसणे अद्दण ते खरदेी करयायाची ग्राहकाची गरज द्दकंिा 

समज े ी आच्छा द्दनमााण करणे याहेतूने पे्रररत ऄसते. ईमपादन ऄद्दस्तत्त्िात अहे, ते 

ग्राहकासंा ी कसे मू्यिान ऄसे  द्दकंिा मयाचं्याकडे ते ऄस्यामळेु मयाचें जीिन कसे सोपे 

होइ  अद्दण मयानंी ते मिररत का द्दिकत घ्यािे याचे स्पष्टीकरण देयायासा ी सदंेिाची रचना 

के े ी ऄसते. 

हे धोरणाती  ितुाळाच्या फि एका तकुड्याच्या बरोबरीचे अहे. या सिा घटकानंी केिळ 

स्ितंिपणे काया के े पाद्दहजे ऄसे नाही तर मयांनी मो ्या ईद्दिष्टासा ी एकि काम के े 

पाद्दहजे. अजच्या ऄद्दतसपंिृ, द्दिस्कळीत माध्यम दृद्दष्टकोनामध्ये, तोंडी द्दिपणन हा ऄनेक 
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जाद्दहरातदाराचं्या द्दिपणन द्दमश्रणाचा िाजिी भाग अहे. जाद्दहरात म्हणजे एखाद्याच्या 

िस्तूंचे "प्रदिान" करणे. ते पूणापणे द्दनद्दष्िय अहे. 

हा द्दिपणनाचा ऄसा एकच पै ू अह,े ज्यामध्ये व्यिसाय, ईमपादन द्दकंिा  ोकासंा ी देउ 

के े्या सेिेबि  माद्दहतीचा प्रसार समाद्दिष्ट अहे. धोरण द्दनद्दितपणे येथे एक महत्त्िाचा 

भाग अहे, कारण िापरयायासा ी ऄनेक मागा अहेत. द्दिपणन धोरणासा ी योग्य ऄस्यास 

जाद्दहरात द्दिपणनासा ी चागं ी सेिा देउ िकते. कंपनीच्या ईमपादनांचे द्दकंिा सेिेचे 

द्दिपणन करयायाचा हा एक मागा अहे. जाद्दहरात ही यिस्िी व्यिसायाची गरुुद्दक् ी अहे. 

प्रसारमाध्यमे पूिीसारखे राद्दह े े नाही. प्रसारमाध्यमे नाटकीयररमया बद  ी अहेत. 

जाद्दहरातीमळेु व्यापारद्दचन्हाबि  जागरूकता द्दनमााण होते, ज्यामळेु द्दिश्वास अद्दण 

द्दिश्वासाहाता द्दनमााण होते. ऄथाात, ते ऄद्दधक खरदेीमध्ये रूपातंररत होते. 

जाद्दहरात अद्दण प्रचारव्यिस्थापक ग्राहक द्दकंिा संपे्रषणमाध्यमाचं्या प्रद्दतद्दनधींना 

भेटयायासा ी प्रिास करू िकतात. काही िेळा, जनसपंका  व्यिस्थापक द्दििेष स्िारस्य गट 

द्दकंिा सरकारी ऄद्दधका्यानंा भेटयायासा ी प्रिास करतात. द्दिद्दिध प्रकारच्या जनसिंादाद्वार े

मया  ोकापंयंत पोहोचतात. दैनदं्ददन जीिनात,  ोक द्दिद्दिध प्रकारच्या जाद्दहरातींच्या 

सपंकाात येतात. 

जाद्दहरात ट्रोजन तमुच्या पा ीमागे जाद्दहरात सव्हारिी गपु्त संबंध बनितात, मौ्यिान जाळे 

क्षमता िापरतात अद्दण तमुच्या माद्दहतीच्या सरुद्दक्षततेिी तडजोड करू िकतात. या 

"जाद्दहरात-द्दिषाणू" च्या निीनतम अितृ्त्या पूणा गपु्तपणे काया करतात अद्दण यिंणेच्या प्रगत 

ज्ञानाद्दििाय मयानंा िोधणे जिळजिळ ऄिक्य अहे. 

१.६ सारािं 

तंिज्ञानाच्या द्दिकासामळेु अद्दण सामाद्दजक नेटिक्साच्या िाढमया  ोकद्दप्रयतेमळेु, 

एकाद्दममक द्दिपणन सपें्रषण हे सागंणे अद्दण द्दििी करणे या कडून ऐकणे अद्दण द्दिकणे 

याकडे िळ े अहे. एकाद्दममक द्दिपणन सपें्रषण िेळ िाचिते जी  सिोत्तम द्दिपणन साधन 

िोधयायात ऄनेकदा गमाि े जाते. 

िाश्वततेसा ी एद्दिस ंसाधनाचंा िापर व्यिसाया ा ईमपादन ईपभोग मू्य, द्दनमााण करयायात 

सक्षम करते; म्हणजेच ग्राहकासंा ी परुिेी माद्दहती अद्दण द्दटकाउ ईमपादनाचंी गरज, 

जाणूनबजूुन अद्दण चागं्या प्रकार े खरदेीचे द्दनणाय, खरदेी आमयादी. एकाद्दममक द्दिपणन 

सपें्रषणामध्ये कमीत कमी खचाात ग्राहकामंध्ये व्यापार द्दचन्हाद्दिषयी दीघाकाळ जागरूकता 

द्दनमााण करयायाचा मागा ऄंतभूात अहे. 

एकाद्दममक द्दिपणन सपें्रषण मो ्या पे्रक्षकापंयंत ईमपादन सदंेि सपें्रषण करयायात ऄद्दिभाज्य 

भूद्दमका बजािते. यािरून ऄसे  रि े जाउ िकते की एकाद्दममक द्दिपणन सपें्रषण ही 

व्यापार नाि दृढ करणे अद्दण ते द्दटकिून  ेिणे यासा ीची मू भूत गरज अहे. एकाद्दममक 

द्दिपणन सपें्रषणामध्ये  ोकानंा व्यापारद्दचन्हाद्दिषयी माद्दहती िापरयायात येणारी साधने द्दकंिा 

घटक एकि करणे समाद्दिष्ट अहे. 
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ईमपादनाच्या गणुधमांद्दिषयी संिाद साधताना, एकाद्दममक दृष्टीकोन अिश्यक अहे. म्हणून, 

ईमपादनाद्दिषयी जागरूकता करू आद्दच्छणा्या ससं्थेने मयाचं्या सपें्रषण प्रद्दियेस न द्दिसरता 

एकाद्दममक के े पाद्दहजे. एकाद्दममक द्दिपणनसपें्रषणद्दिपणनाच्या पारपंाररक मागांपेक्षा जास्त 

प्रभािी अहे; कारण ते केिळ निीन ग्राहक द्दजकंयायािरच  क्ष कें द्दित करत नाही, तर 

मयाचं्यािी दीघाका ीन सदुृढ नातेसबंंध देखी  द्दटकिून  ेिते. 

१.७ स्िाध्याय 

(अ) खालील िाक्ये चूक त्क बरोबर ते सांगा. 

१.  द्दिपणकांनी एकाद्दममक द्दिपणन सपें्रषणाची सकं्पना स्िीकार्यामळेु, मयानंी मखु्यतः 

माध्यम जाद्दहरातींिर व्यि होयायास सरुुिात के ी. (चूक द्दकंिा बरोबर) 

२. एकाद्दममक द्दिपणन सपें्रषण दृष्टीकोन कें िीकृत सदंेिन कायाासा ी कॉ  करते 

जेणेकरुन कंपनी जे काही बो ते अद्दण करते ते सिा एक समान बाब अद्दण 

द्दस्थतीद्दिषयी सागंते. (चूक द्दकंिा बरोबर) 

३. एकाद्दममक द्दिपणन सपें्रषण (एद्दिस)ं चे ईद्दिष्ट हे दोन्ही ऄ्प-मदुतीचे अद्दथाक ईमपन्न 

अद्दण दीघाका ीन व्यापार नाि अद्दण भागधारक मू्य तयार करणे अह.े (चूक द्दकंिा 

बरोबर) 

४. जाद्दहरातींच्या गैर-िैयद्दिक स्िरूपाचा ऄथा ऄसा अहे की सदंेि प्राप्तकमयााकडून 

मिररत ऄद्दभप्राय द्दमळद्दियायासा ी सामान्यतः परुिेी सधंी ऄसते. (चूक द्दकंिा बरोबर) 

५. प्रचाराच्या आतर प्रकारापेंक्षा प्रद्दसद्धीचा फायदा म्हणजे मयाची द्दिश्वासाहाता. (चूक द्दकंिा 

बरोबर) 

६. एद्दिस/ंद्दनयोजन प्रद्दियेती  पद्दह ी पायरी म्हणजे द्दिपणन योजना अद्दण ईद्दिष्टाचें 

पनुराि ोकन करणे. (चूक द्दकंिा बरोबर) 

७. ऄमेररकन द्दिपणक सघंटनेच्या द्दिपणनाच्या व्याख्येनसुार, खा ी पैकी कोणते 

द्दिधान समय अह?े 

ऄ. बहुतेक द्दििेते मयाचं्या ग्राहकािंी एक-िेळची देिाणघेिाण द्दकंिा व्यिहार िोधत 

अहेत. 

ब. ईमपादन-चाद्द त कंपन्याचें  क्ष मयाचं्या ग्राहकािंी सबंंध द्दिकद्दसत करणे अद्दण 

द्दटकिणे यािर अहे. 

क.  यिस्िी कंपन्या ओळखतात की मयाचं्या ग्राहकांना मू्य द्दनमााण करणे अद्दण 

द्दितररत करणे ऄमयतं महमिाचे अहे. 

ड. ग्राहकािंी नातेसबंंध द्दिकद्दसत करयायात द्दिपणन महत्त्िाची भूद्दमका बजाित 

ऄस े तरी ते द्दटकिून  ेियायात मदत होत नाही. 
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आ.  व्याख्येनसुार, द्दिपणन व्यिहारामध्ये पैिाची देिाणघेिाण समाद्दिष्ट ऄसते. 

८. थेट द्दिपणन, जनसपंका  अद्दण द्दििी प्रसारसारख्या आतर प्रचाराममक घटकासंह 

जनसपंका  जाद्दहराती एकि करयायाची प्रद्दिया काय म्हणून ओळख ी जाते? 

ऄ.  माध्यम  द्दिखडंन. 

ब.  सूयम द्दिपणन. 

क.  एकाद्दममक द्दिपणन सपें्रषण 

ड.  सामाद्दजक माध्यमे 

आ.  ऄंकद्दचन्हीय जाद्दहरात 

९. एकाद्दममक द्दिपणन सपें्रषण कायािमाचे प्राथद्दमक ध्येय अहे----- 

ऄ.  कंपनीचे सपूंणा द्दिपणन अद्दण प्रचाराममक द्दियाक ाप मयाचं्या ग्राहकासंमोर एक 

ससुगंत, एकद्दित प्रद्दतमा प्रके्षद्दपत करणे. 

ब.  ईमपादनाच्या द्दितरणाचे सिा पै ू द्दनयदं्दित करणे. 

क.  प्रामखु्याने जनसपंका  जाद्दहरातींद्वार ेग्राहकािंी सिंाद साधणे. 

ड. द्दितरण प्रणा ी मधी  सिा प्रणा ी भागीदारािंर पूणा द्दनयिंण  ेिणे अद्दण 

ग्राहकामंध्ये निीन ईमपादनाच्या प्रसाराचा िेग करणे. 

आ.  द्दिपणनाद्वार े एक मजबूत द्दितरण जाळे तयार करणे जे कोणमयाही स्पधे ा 

ऄद्दस्थर करयायास सक्षम ऄसे . 

१०. जाद्दहरात प्रद्दसद्धी चा सिाात प्रद्दसद्ध अद्दण सिााद्दधक चद्दचा ा जाणारा प्रकार अहे- 

ऄ. िैयद्दिक द्दििी. 

ब. द्दििी प्रसार. 

क. थेटद्दिपणन. 

ड. जाद्दहरात. 

आ. प्रद्दसद्धी/जनसपंका . 

११.   ____________ हे थेट द्दिपणनाचे एक साधन अहे ज्याचा िापर ग्राहकानंा थेट 

कॉ  करयायासा ी के ा जातो अद्दण मयानंा ईमपादने अद्दण सेिा द्दिकयायाचा प्रयमन 

करतो द्दकंिा मयानंा द्दििी नायक म्हणून पाि बनितो. 

ऄ. अद्दमष जाद्दहरात 

ब. द्दननाद द्दिपणन 
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क. टे ीद्दिपणन 

ड. द्दस्िच द्दिपणन  

आ. व्यिसाय ते व्यिसाय द्दिपणन 

१२. ___________ मध्ये मया द्दिपणन द्दियाक ापाचंा समािेि अहे जे ईमपादन खरदेी 

करयायासा ी ऄद्दतररि मू्य द्दकंिा प्रोमसाहन प्रदान करतात, जसे की कूपन अद्दण 

 ाभािं. 

ऄ. थेटद्दिपणन 

ब. जाद्दहरात 

क. जनसपंका  

ड. द्दििी प्रोमसाहन 

आ. प्रद्दसद्धी 

१३.  नमनुा, कूपन, स्पधाा द्दकंिा स्िीप स्टेक यासारख्या ईमपादनाच्या ऄंद्दतम िापरकमयांना 

 द्दययत के े्या द्दििी जाद्दहराती _______________ चा भाग अहेत. 

ऄ. ग्राहकाद्दभमखु द्दििी प्रोमसाहन. 

ब. व्यापार-देणार ंद्दििी प्रोमसाहन. 

क. द्दननाद प्रचार. 

ड. अद्दमष अद्दण द्दस्िच द्दििी जाद्दहरात. 

आ. माध्यमाद्वार े सरुू के े ा द्दििी प्रचार. 

१४.  _________ ओळख े्या प्रायोजकमिासा ी थेट पैसे द्दद े े नाहीत द्दकंिा 

चा ि े े ससं्था, ईमपादन, सेिा द्दकंिा क्पनेिी सबंंद्दधत गैर-िैयद्दिक सपें्रषणाचा 

सदंभा देते. 

ऄ. जाद्दहरात 

ब. द्दििी प्रोमसाहन 

क.  प्रद्दसद्धी 

ड.  जनसपंका  

आ.  टे ीद्दिपणन 

१५. जेव्हा एखादी ससं्था पद्धतिीरपणे योजना अखते अद्दण द्दतची प्रद्दतमा अद्दण द्दत ा 

द्दमळा े्या प्रद्दसद्धीचे स्िरूप द्दनयदं्दित अद्दण व्यिस्थाद्दपत करयायाच्या प्रयमनात 
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माद्दहतीचे द्दितरण करते, तेव्हा ती --------- म्हणून ओळख्या जाणा् या कायाात 

गुतं े ी ऄसते. 

ऄ. द्दननाद द्दिपणन. 

ब. प्रद्दतद्दियाममक ऄपप्रचार. 

क. अद्दमष अद्दण द्दस्िच द्दिपणन. 

ड. जनसपंका . 

आ. द्दििी प्रोमसाहन. 

(ब) खालील प्रश्ांची थोडक्यात उत्तर ेत्लहा. 

१.  एकाद्दममक द्दिपणन सपें्रषण (एद्दिस)ं पररभाद्दषत करा. 

२. एकाद्दममक द्दिपणन सपें्रषणाची मखु्य साधने सागंा. 

३. एकाद्दममक द्दिपणन सपें्रषणाचे महत्त्ि सागंा. 

४. एकाद्दममक द्दिपणन सपें्रषण तयार करयायात कोणमया पाय्या समाद्दिष्ट अहेत? 

प्रश्मरं्ुषेची उत्तर:े 

१.   द्दिपणकांनी एकाद्दममक द्दिपणन सपें्रषणाची सकं्पना स्िीकार्यामळेु, मयानंी मखु्यमिे 

माध्यम जाद्दहरातींना ईत्तर द्याय ा सरुुिात के ी. 

असमय 

द्दिपणकांनी एकाद्दममक द्दिपणन सपें्रषणाची सकं्पना स्िीकार्यामळेु, मयानंी मयाचं्या 

जाद्दहरात ससं्थानंा प्रामखु्याने माध्यम जाद्दहरातींिर ऄि ंबून न राहता द्दिद्दिध प्रकारच्या 

प्रचाराममक साधनांचा िापर करयायास सागंयायास सरुुिात के ी. ब् याच ससं्थानंी 

पारपंाररक जाद्दहरात ससं्थाचं्या प ीकडे पाहयायास सरुुिात के ी अद्दण आतर प्रकारच्या 

प्रचार तज्ञाचंा िापर के ा. 

२.  एकाद्दममक द्दिपणन सपें्रषण दृष्टीकोन कें िीकृत सदंेिन कायाासा ी कॉ  करते 

जेणेकरुन कंपनी जे काही बो ते अद्दण करते ते सिा एक समान बाब अद्दण 

द्दस्थतीद्दिषयी सागंते. 

खर े

एकाद्दममक द्दिपणन सपें्रषण दृष्टीकोन कंपनीचे सिा द्दिपणन अद्दण प्रचाराममक द्दियाक ाप 

बाजारासा ी  एक ससुगंत, एकद्दित प्रद्दतमा प्रके्षद्दपत करयायाचा प्रयमन करतो. हे ओळखते 

की कंपनी द्दकंिा ईमपादनासोबतचा प्रमयेक ग्राहकाचा सपंका  ऄनेक सपंका  द्दबंदूिंर व्यापार 

द्दचन्हाचे िचन पूणा करयायाची, ग्राहक सबंंध मजबूत करयायाची अद्दण द्दनष्ठा िाढियायाची 

सधंी दिािते. 
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३.  एकाद्दममक द्दिपणन सपें्रषणाचे (एद्दिस)ं  ईद्दिष्ट हे दोन्ही ऄ्प-मदुतीचे अद्दथाक ईमपन्न 

अद्दण दीघाका ीनव्यापार नाि अद्दण भागधारक मू्य तयार करणे अहे. 

खर े

एकाद्दममक द्दिपणन सपें्रषणाऄिी धोरणाममक व्यापारी प्रद्दिया अहे  जी ग्राहक, ग्राहक, 

सभंािना, कमाचारी, सहयोगी अद्दण आतर  द्दययत सबंंद्दधत बाय ग अद्दण ऄंतगात पे्रक्षकासंह 

समद्दन्ित, मोजता येयायाजोगे, मन िळियायायोग्य व्यापार द्दचन्ह सपें्रषण कायािमाचंी योजना, 

द्दिकास, ऄंम बजािणी अद्दण मू्याकंन करयायासा ी िापर ी जाते. ऄ्पका ीन अद्दथाक 

परतािा अद्दण दीघाका ीन व्यापार नाि अद्दण भागधारक मू्य तयार करणे हे दोन्ही 

ईद्दिष््टये अहेत. 

४.  जाद्दहरातींच्या गैर-िैयद्दिक स्िरूपाचा ऄथा ऄसा अहे की सदंेि प्राप्तकमयााकडून 

मिररत ऄद्दभप्राय द्दमळद्दियायासा ी सामान्यतः परुिेी सधंी अहे. 

असमय 

जाद्दहरातींच्या गैर-िैयद्दिक स्िरूपाचा ऄथा ऄसा अहे की सदंेि प्राप्तकमयााकडून तमकाळ 

ऄद्दभप्राय द्दमळयायाची सामान्यत: सधंी नसते (प्रमयक्ष-प्रद्दतसाद जाद्दहराती िगळता). म्हणून, 

सदंेि पा ियायापूिी, जाद्दहरातदाराने पे्रक्षक मयाचा कसा ऄथा  ािती  अद्दण प्रद्दतसाद 

कसा देती  याचा द्दिचार के ा पाद्दहजे. 

५.  प्रचाराच्या आतर प्रकारापेंक्षा प्रद्दसद्धीचा फायदा म्हणजे मयाची द्दिश्वासाहाता. 

खर े

ग्राहक सामान्यतः एखाद्या ईमपादन द्दकंिा सेिेबि च्या ऄनकूु  माद्दहतीबि  कमी 

सिंयिादी ऄसतात जेव्हा ते मयानंा द्दनःपक्षपाती समजतात. 

६.  एद्दिस/ंद्दनयोजन प्रद्दियेती  पद्दह ी पायरी म्हणजे द्दिपणन योजना अद्दण ईद्दिष्टाचें 

पनुराि ोकन करणे. 

खर े

एद्दिस ं द्दनयोजन प्रद्दियेती  पद्दह ी पायरी म्हणजे द्दिपणन योजना अद्दण ईद्दिष्टाचें 

पनुराि ोकन करणे. प्रचाराममकयोजना  बनियायाअधी, द्दिपणकानंी कंपनी(द्दकंिा व्यापार 

द्दचन्ह) को े अह,े बाजाराती  द्दतची सध्याची द्दस्थती, ती कु े जायची अहे अद्दण 

द्दतथपयंत पोहोचयायाची योजना किी अहे हे समजून घेणे अिश्यक अहे. 

७.  ऄमेररकन द्दिपणक सघंटनेच्या द्दिपणनाच्या व्याख्येनसुार, खा ी पैकी कोणते 

द्दिधान समय अह?े 

ऄ.  बहुतेक द्दििेते मयाचं्या ग्राहकांिी एक-िेळची देिाणघेिाण द्दकंिा व्यिहार िोधत 

अहेत. 
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ब. ईमपादन-चाद्द त कंपन्याचें  क्ष मयाचं्या ग्राहकािंी सबंंध द्दिकद्दसत करणे अद्दण 

द्दटकिणे यािर अहे. 

क.  यिस्िी कंपन्या ओळखतात की मयाचं्या ग्राहकांना मू्य द्दनमााण करणे अद्दण 

द्दितररत करणे ऄमयतं महमिाचे अहे. 

ड.  ग्राहकािंी नातेसबंंध द्दिकद्दसत करयायात द्दिपणन महत्त्िाची भूद्दमका बजाित 

ऄस े तरी ते द्दटकिून  ेियायात मदत होत नाही. 

आ.  व्याख्येनसुार, द्दिपणन व्यिहारामध्ये पैिाची देिाणघेिाण समाद्दिष्ट ऄसते. 

८.  थेट द्दिपणन, जनसपंका  अद्दण द्दििी जाद्दहरात यासारख्या आतर प्रचाराममक घटकासंह 

जनसपंका  जाद्दहराती एकि करयायाची प्रद्दिया म्हणून ओळख ी जाते 

ऄ. माध्यम  द्दिखडंन. 

ब.  सूयम द्दिपणन. 

क.  एकाद्दममक द्दिपणन सपें्रषण 

ड.  सामाद्दजक माध्यमे 

आ. ऄंकद्दचन्हीय जाद्दहरात 

९.  एकाद्दममक द्दिपणन सपें्रषण कायािमाचे प्राथद्दमक ध्येय अहे------- 

ऄ. कंपनीचे सपूंणा द्दिपणन अद्दण प्रचाराममक द्दियाक ाप मयाचं्या ग्राहकासंमोर एक 

ससुगंत, एकद्दित प्रद्दतमा प्रके्षद्दपत करणे. 

ब.  ईमपादनाच्या द्दितरणाचे सिा पै ू द्दनयदं्दित करणे. 

क.  प्रामखु्याने जनसपंका  जाद्दहरातींद्वार ेग्राहकािंी सिंाद साधणे. 

ड.  द्दितरण प्रणा ी मधी  सिा प्रणा ी भागीदारािंर पूणा द्दनयिंण  ेिणे अद्दण 

ग्राहकामंध्ये निीन ईमपादनाच्या प्रसाराचा िेग करणे. 

आ.  द्दिपणनाद्वार े एक मजबूत द्दितरण जाळे तयार करणे जे कोणमयाही स्पधे ा 

ऄद्दस्थर करयायास सक्षम ऄसे . 

१०.  पदोन्नतीचा सिाात प्रद्दसद्ध अद्दण सिााद्दधक चद्दचा ा जाणारा प्रकार अहे 

ऄ. िैयद्दिक द्दििी. 

ब. द्दििी प्रसार. 

क. थेटद्दिपणन. 

ड. जाद्दहरात. 

आ. प्रद्दसद्धी/जनसपंका . 
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११.  ____________ हे थेट द्दिपणनाचे एक साधन अहे ज्याचा िापर ग्राहकांना थेट 

कॉ  करयायासा ी के ा जातो अद्दण मयानंा ईमपादने अद्दण सेिा द्दिकयायाचा प्रयमन 

करतो द्दकंिा मयानंा द्दििी  ीड म्हणून पाि बनितो. 

ऄ.  अद्दमष जाद्दहरात 

ब.  द्दननाद द्दिपणन 

क.  टे ीद्दिपणन 

ड.  द्दस्िच द्दिपणन  

आ.  व्यिसाय ते व्यिसाय द्दिपणन 

१२.  ___________ मध्ये मया द्दिपणन द्दियाक ापाचंा समािेि अहे जे ईमपादन खरदेी 

करयायासा ी ऄद्दतररि मू्य द्दकंिा प्रोमसाहन प्रदान करतात, जसे की कूपन अद्दण 

प्रीद्दमयम. 

ऄ. थेटद्दिपणन 

ब. जाद्दहरात 

क. जनसपंका  

ड. द्दििी प्रोमसाहन 

आ. प्रद्दसद्धी 

१३.  नमनुा, कूपन, स्पधाा द्दकंिा स्िीपस्टेक यासारख्या ईमपादनाच्या ऄंद्दतम िापरकमयांना 

 द्दययत के े्या द्दििी जाद्दहराती _______________ चा भाग अहेत. 

ऄ. ग्राहकाद्दभमखु द्दििी प्रोमसाहन. 

ब. व्यापार-देणार ंद्दििी प्रोमसाहन. 

क. द्दननाद प्रचार. 

ड. अद्दमष अद्दण द्दस्िच द्दििी जाद्दहरात. 

आ. माध्यमाद्वार े सरुू के े ा द्दििी प्रचार. 

१४. _________ ओळख े्या प्रायोजकमिासा ी थेट पैसे द्दद े े नाहीत द्दकंिा 

चा ि े े ससं्था, ईमपादन, सेिा द्दकंिा क्पनेिी सबंंद्दधत गैर-िैयद्दिक सपें्रषणाचा 

सदंभा देते. 

ऄ. जाद्दहरात 

ब. द्दििी प्रोमसाहन 
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क. प्रद्दसद्धी 

ड. जनसपंका  

आ. टे ीद्दिपणन 

१५.  जेव्हा एखादी ससं्था पद्धतिीरपणे योजना अखते अद्दण द्दतची प्रद्दतमा अद्दण द्दत ा  

द्दमळा े्या प्रद्दसद्धीचे स्िरूप द्दनयदं्दित अद्दण व्यिस्थाद्दपत करयायाच्या प्रयमनात 

माद्दहतीचे द्दितरण करते, तेव्हा ती ---------म्हणून ओळख्या जाणा् या कायाात 

गुतं े ी ऄसते. 

ऄ. द्दननाद द्दिपणन. 

ब. प्रद्दतद्दियाममक ऄपप्रचार. 

क. अद्दमष अद्दण द्दस्िच द्दिपणन. 

ड. जनसपंका . 

आ. द्दििी प्रोमसाहन. 
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२ 

जाहहरात 

घटक रचना   

२.०  उद्दिष्ट े

२.१ जाद्दहरातीचा पररचय 

२.२ जाद्दहरातीची वैद्दिष््टये 

२.३ जाद्दहरातीची उत्क्ाांती 

२.४ सद्द्य सहभागी 

२.५ जाद्दहरातीचे महत्त्व 

२.६ साराांि 

२.७ स्वाध्याय 

२.० उहिष्ट े

सदर द्दवभागाचा अभ्यास केल्यानांतर द्दवद्याथी पढुील बाबतीत सक्षम होतील: 

• जाद्दहरातीची वैद्दिष््टये, उद्दिष्टे आद्दण प्रकार द्दिकून त्कयाच्या मूलभूत सांकल्पना समजून 

घेणे. 

• जाद्दहरातींची द्दवद्दवध वैद्दिष््टये आद्दण सद्द्य सहभागींचा अभ्यास करणे. 

• जाद्दहरातींची उत्क्ाांती आद्दण द्दवपणन द्दमश्रणात त्कयाची भूद्दमका अभ्यासणे. 

• व्यावसाद्दयक सांस्था आद्दण ग्राहकाांना जाद्दहरातीचे फायदे आद्दण महत्त्व जाणून घेणे. 

• द्दवद्दवध पैलूांवर आधाररत जाद्दहरातींचे वगीकरण अभ्यासणे. 

२.१ जाहहरातींचा पररचय 

२.१.१ ऄथथ अहण व्याख्या: 

जाद्दहरात ही ओळखल्या गेलेल्या प्रायोजकाद्वार े सिलु्क घोषणाांद्वार े एखाद्या कल्पना, 

चाांगल्या वस्त ुद्दकां वा सेवेकडे लोकाांचे लक्ष वेधण्याची द्द्या आहे. 

जाद्दहरातींमध्ये व्यापारी द्दचन्ह (उत्कपादन द्दकां वा सेवा) द्दकां वा एका वेळी अनेक लोकाांपयंत 

जाद्दहरात केली जाणारी सांस्था ओळखणारा सांदेि व्यापकपणे पसरवण्यासाठी पैसे देणे 

समाद्दवष्ट असते. सांस्था जाद्दहरातींसाठी वापरत असलेल्या द्दवद्दिष्ट माध्यमाांमध्ये 

दूरद्दचत्रवाणी, माद्दसके, वततमानपते्र, आांतरजाल, थेट मेल आद्दण रदे्दडओ याांचा समावेि होतो. 

व्यवसाय फेसबकु, ब्लॉग, ट्द्दवटर आद्दण भ्रमणध्वनी उपकरणाांसारख्या समाज माध्यमाांवर 
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देखील जाद्दहरात करत आहेत. प्रत्कयेक माध्यमाचे (दूरद्दचत्रवाणी द्दकां वा माद्दसके द्दकां वा 

भ्रमणध्वनी) वेगवेगळे फायदे आद्दण तोटे आहेत. 

कोटलरच्या मते: 

"जाद्दहरात हे एखाद्या ओळखल्या गेलेल्या प्रायोजकाद्वार े वैयद्दिक नसलेले सादरीकरण 

आद्दण कल्पना, वस्तू द्दकां वा सेवाांच्या जाद्दहरातीचे कोणतेही सिलु्क स्वरूप आहे." 

यूकेच्या जाहहरात संघटनेनुसार: 

"जाद्दहरात हे, सामान्यतः सिलु्क, द्दविेषत: एक द्दकां वा अद्दधक लोकाांना माद्दहती देण्यासाठी 

आद्दण/द्दकां वा प्रभाद्दवत करण्याच्या हेतूने केले जाते असे कोणतेही सांपे्रषण आहे." 

जाद्दहरातीची सोपी (आद्दण आधदु्दनक) व्याख्या अिी असू िकते- 

“लोकाांना एखाद्या गोष्टीबिल माद्दहती देण्यासाठी द्दकां वा काहीतरी खरदेी करण्यासाठी द्दकां वा 

प्रयत्कन करण्यासाठी त्कयाांना प्रभाद्दवत करण्याचा हेतू असलेला सिलु्क सांपे्रषण सांदेि.” 

उदाहरणाथत , भ्रमणध्वनी  लोकाांना प्रवासात सतत रदे्दडओ सेवा प्रदान करतात तरी 

वेगवेगळ्या बाजारामध्ये ग्रहणक्षमता वेगवेगळी असू िकते. रदे्दडओ, माद्दसके आद्दण 

वततमानपते्र देखील सहज हाताांतून  नेण्याजोगे आहेत. लोकाांकडे एकापेक्षा जास्त रदे्दडओ 

आहेत, परांत ु प्रत्कयेक बाजारा  मध्ये इतकी रदे्दडओ स्थानके  आहते की सवत लद्दययत 

ग्राहकाांपयंत पोहोचणे कठीण होऊ िकते. रदे्दडओ ऐकत असताना लोक सामान्यत: दसुरी 

कृती करत असतात (उदा. वाहन चालवणे द्दकां वा अभ्यास करणे) आद्दण दृष्यमाना द्दिवाय 

रदे्दडओ केवळ ध्वनीवर अवलांबून असतो. दूरद्दचत्रवाणी  आद्दण रदे्दडओ या दोन्हींकडून 

ग्राहकाांना त्कवरीत सांदेि द्दमळणे आवश्यक आहे. जरी बरचे लोक जाद्दहराती दरम्यान वाद्दहनी 

बदलतात द्दकां वा खोली सोडतात, दूरद्दचत्रवाणी प्रात्कयद्दक्षकाांना परवानगी देते. लक्ष वेधून 

घेण्याच्या प्रयत्कनात, जाद्दहरातदाराांनी अनेक वषांपासून दूरद्दचत्रवाणी जाद्दहरातींचा आवाका 

बदलला आहे. 

२.१.२ जाहहरातींची वैहिष््टये: 

 सिुल्क प्रकार: जाद्दहरातीसाठी जाद्दहरातदाराने (ज्याला प्रायोजक देखील म्हटले 

जाते) जाद्दहरात सांदेि तयार करण्यासाठी, जाद्दहरात माध्यमात जागा खरदेी 

करण्यासाठी आद्दण जाद्दहरात प्रयत्कनाांचे द्दनरीक्षण करण्यासाठी पैसे द्यायचे असतात. 

 प्रचाराचे साधन: जाद्दहरात हे सांस्थेच्या प्रचार द्दमश्रणाचा एक घटक आहे. 

 एकतर्फी संप्रषेण: जाद्दहरात हे एकतफी सांपे्रषण आहे द्दजथे व्यापारी द्दचन्हे द्दवद्दवध 

माध्यमाांद्वार ेग्राहकाांिी सांवाद साधतात. 

 वैयहिक हकंवा गैर-वैयहिक: दूरद्दचत्रवाणी, रदे्दडओ द्दकां वा वतृ्तपत्रातील जाद्दहरातींच्या 

बाबतीत जाद्दहराती गैर-वैयद्दिक असू िकतात द्दकां वा समाजमाध्यम  आद्दण इतर कुकी-

आधाररत जाद्दहरातींच्या बाबतीत अत्कयांत वैयद्दिक असू िकतात. 



 

 

जाद्दहरात 

 

25 

२.१.३  उहिष्ट:े 

जाद्दहरातींची तीन मखु्य उद्दिष्टे आहेत. ती ही आहेत: 

१.  माहहती देण:े जाद्दहरातींचा वापर व्यापारी द्दचन्ह जागरूकता आद्दण लयय बाजारात 

व्यापारी द्दचन्हाचे प्रदितन वाढवण्यासाठी केला जातो. सांभाव्य ग्राहकाांना व्यापारी द्दचन्ह े

आद्दण त्क याच् या उत्क पादनाांबिल माद्दहती देणे ही व् यवसाय उद्दिष् ये गाठण् याच् या द्ददिेने 

पद्दहली पायरी आहे. 

२.  मन वळवण:े ग्राहकाला एखादे द्दवद्दिष्ट कायत करण्यास प्रवतृ्त करणे हे जाद्दहरातीचे 

प्रमखु उद्दिष्ट आहे. कायांमध्ये देऊ केलेली उत्कपादने आद्दण सेवा खरदेी करणे द्दकां वा 

वापरणे, उत्कपादन प्रद्दतमा तयार करणे, उत्कपादनाांबिल अनकूुल वतृ्ती द्दवकद्दसत करणे 

इत्कयादींचा समावेि असू िकतो. 

३.  स्मरण करून देण:े जाद्दहरातींचा आणखी एक उिेि म्हणजे उत्क पादन सांदेि अद्दधक 

मजबूत करणे आद्दण द्दवद्यमान आद्दण सांभाव्य ग्राहकाांना व्यापारी द्दचन्हाच्या दूरदृष्टीबिल 

आश्वस्त करणे. जाद्दहराती व्यापारी द्दचन्हाला मनातील जागरुकता राखण्यासाठी आद्दण 

स्पधतकाांना ग्राहकाांची चोरी टाळण्यास मदत करतात. हे तोंडी द्दवपणनात देखील मदत 

करते. 

जाद्दहरातीची इतर उद्दिष्टे या तीन उद्दिष्टाांचे उपसांच आहेत. खालील गोष्टी साध्य 

करण्यासाठी द्दवपणन प्रद्द्येत जाद्दहरात भूद्दमका बजावते: 

४. व्यापारी हचन्हसंस्थापन: हे व्यापारी द्दचन्हाबिल लोकाांच्या मनात असलेली प्रद्दतमा 

आद्दण धारणा तयार करण्यात द्दकां वा सधुारण्यात मदत करते. 

५. प्रके्षकांना स्मरण करून देण्यासाठी: लोक व्यापारी द्दचन्ह द्दवसरले असल्यास द्दकां वा 

व्यापारी द्दचन्हाचे नाव लोकाांच्या मनात अद्दधक द्दबांबद्दवण्याकररता. 

६. उत्तहेजत करण्यासाठी हकंवा गरज हनमाथण करण्यासाठी : जाद्दहरात मोहक, 

रोमाांचक द्दकां वा आकषतक सामग्री प्रदद्दितत करते ज्यामळेु लोकाांना उत्कपादनाची आवड 

द्दनमातण होते. लोकाांना उत्कपादन द्दकां वा सेवेची गरज असल्याचे साांगून गरज द्दनमातण 

करण्यासाठी देखील याचा वापर केला जातो. 

७.  जागरुकता हनमाथण करण्यासाठी: व्यापारी द्दचन्ह नवीन असल्यास द्दकां वा फारसा 

लोकद्दप्रय नसताना त्कयाबिल लोकाांना जागरूक करण्यात मदत होते. 

८.  वरचढ होण्यासाठी: जाद्दहरातीद्वार े दजेदार आद्दण व्हायरल सामग्री तयार करून 

व्यापारी द्दचन्हाबिल माद्दहती पसरद्दवण्यात मदत होते. 

तांत्रज्ञानाच्या द्दवकासामळेु आद्दण सामाद्दजक नेटवर्कसतच्या वाढत्कया लोकद्दप्रयतेमळेु, 

एकाद्दत्कमक द्दवपणन सांपे्रषणे हे साांगणे आद्दण द्दव्ी करणे या कडून, ऐकणे आद्दण द्दिकणे 

याकडे गेले आहे. तांत्रज्ञानाच्या द्दवकासासह आद्दण सामाद्दजक  नेटवर्कसतच्या वाढत्कया 

लोकद्दप्रयतेसह ऐकणे आद्दण द्दिकणे यापैकी एखाद्याला साांगणे आद्दण द्दवकण्याचा 
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दृष्टीकोन, एकाद्दत्कमक द्दवपणन सांपे्रषणे ऐकणे आद्दण द्दिकणे यापैकी एक साांगणे आद्दण 

द्दव्ी करण्याच्या दृद्दष्टकोनातून पढेु सरकले आहे. 

२.१.४ जाहहरातीचे प्रकार: 

जाद्दहरात द्द्याकलापाांचे वगीकरण ओळीच्या वर, ओळीच्या खाली आद्दण ओळीच्या 

जाद्दहरातीद्वार ेत्कयाांच्या प्रवेिाच्या पातळीनसुार केले जाऊ िकते. 

वरच्या ओळीच्या जाद्दहरातींमध्ये (एटीएल-अबाव द लाईन) अिा द्द्याकलापाांचा समावेि 

होतो ज्या मखु्यत्कवे लयय नसलेल्या असतात आद्दण त्कयाांची पोहोच व्यापक असते. 

दूरद्दचत्रवाणी, रदे्दडओ आद्दण वतृ्तपत्रातील जाद्दहराती ही वरील जाद्दहरातीची उदाहरणे आहेत. 

ओळीच्या खाली जाद्दहरातींमध्ये (बीटीएल-द्दबलोव द लाईन) रूपाांतरण कें द्दित द्द्याकलाप 

समाद्दवष्ट आहेत जे द्दवद्दिष्ट लयय गटाकडे द्दनदेद्दित केले जातात. फलक, प्रायोजकत्कव, 

दकुानातील जाद्दहरात इ. 

ओळीच्या माध्यमातून  केल्या जाणाऱ्या (थू्र द लाईन) जाद्दहरातींमध्ये अिा द्द्याकलापाांचा 

समावेि होतो ज्यात एकाच वेळी एटीएल आद्दण बीटीएल दोन्ही धोरणाांचा वापर समाद्दवष्ट 

असतो. हे व्यापारी द्दचन्हा ची उभारणी आद्दण रूपाांतरणे याांच्या द्ददिेने द्दनदेद्दित केले जातात 

आद्दण लद्दययत (वैयद्दिकृत) जाद्दहरात धोरणाांचा वापर करतात. थू्र द लाईन जाद्दहरातीची 

उदाहरणे म्हणजे कुकी आधाररत जाद्दहराती, अांकद्दचन्हीय द्दवपणन धोरणे इ. 

वापरलेल्या जाद्दहरात माध्यमाच्या आधार े जाद्दहरात द्द्याकलापाांचे ५ प्रकाराांमध्ये 

वगीकरण देखील केले जाऊ िकते. या प्रकारच्या जाद्दहराती आहेत: 

छापील जाद्दहरात  :  वतृ्तपते्र, माद्दसके आद्दण माद्दहतीपत्रके जाद्दहराती इ. 

प्रसाररत जाद्दहरात  :  दूरद्दचत्रवाणी आद्दण रदे्दडओ जाद्दहराती. 

मयातद्ददत प्रसारण :  द्दसनेमा, सीसीटीव्ही , स्थाद्दनक केबल टीव्ही  इ. 

बाह्य जाद्दहराती  :  फलक, द्दनिाण, झेंडे,आवरण इ. 

पररवहन द्दकां वा वाहने  :  रले्वे, सावतजद्दनक वाहतूक बस आद्दण टॅ्रम्प इ. 

खरदेीचेस्थान  :  दकुानाांवर पडदे, द्दनिाण, लहान पदु्दस्तका, द्दस्टकसत, प्रदितन 

   द्दखडकी, रांगवलेले द्दचन्ह इ. 

ऄंकहचन्हीय  जाहहरात: आांतरजाल आद्दण अांकद्दचन्हीय उपकरणाांवर प्रदद्दितत केलेल्या 

जाद्दहराती. 

उत्पादन/व्यापारी हचन्ह एकात्मीकरण: दूरद्दचत्रवाणी प्रदितन, यूट्यूब ध्वद्दनमुद्दित द्दचत्रफीत 

इ. सारख्या मनोरांजन माध्यमाांमध्ये उत्कपादन यथायोजन . 

हविेष माध्यम: कॅलेंडर, टी-िटत , द्दबल्ला, टोप्या, कीचेन, डायरी इ. 
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अभासी माध्यम: ऑनलाईन ब्लॉग, मांच, समाज माध्यमे,सांकेतस्थळे, ईमेल जाद्दहराती इ. 

हवहवध: थेट मेल जाद्दहरात, द्दवमानतळावरील ट्रॉली, द्दडपाटतमेंटल स्टोअरमधील गाड्या इ. 

२.२ जाहहरातींची वैहिष््टये 

जाद्दहरात ही मानवी कृतीवर प्रभाव टाकण्याची आद्दण उत्कपादने आद्दण सेवा द्दमळवण्याची 

इच्छा जागतृ करण्याची कला आहे. द्दनमातता, द्दकरकोळ द्दव्ेत्कयाने द्दकां वा ज्याांच्यासाठी 

जाद्दहरात केली जाते त्कया द्दव्ेत्कया द्वार े प्रायोद्दजत केलेली ही एक मोठ्या प्रमाणावर मन 

वळवण्याची द्द्या आहे. 

जाद्दहरातीची मखु्य वैद्दिष््टये खालीलप्रमाणे आहेत: 

१. माहहती प्रदान करण:े  

जाद्दहरातीचा प्राथद्दमक उिेि सांभाव्य खरदेीदाराांना उत्कपादने द्दकां वा सेवाांबिल माद्दहती प्रदान 

करणे हा आहे. उत्कपादनाांचे तपिील जसे की वैद्दिष््टये, उपयोग, द्दकां मती, फायदे, द्दनमातत्कयाचे 

नाव, इत्कयादी; जाद्दहरातींमध्ये आहेत. मखु्य सांदेि आद्दण व्यापार नाव देखील आहे. 

परुवलेली माद्दहती ग्राहकाांना द्दिद्दक्षत आद्दण मागतदितन करते आद्दण त्कयाांना उत्कपादन खरदेी 

करताना योग्य द्दनवड करण्यास मदत करते. 

२. पैसे भरण:े  

जाद्दहरातींचे एक वैद्दिष््टय म्हणजे जाद्दहरातीसाठी पैसे भरणे. वतृ्तपते्र, माद्दसके, दूरदितन, 

द्दसनेमा पटल आद्दण सांकेतस्थळ िोध इांद्दजन पषृ्ाांवर जाद्दहरात द्ददसून येते कारण 

जाद्दहरातदाराने सांभाव्य ग्राहकाांना माद्दहती सांपे्रषण करण्यासाठी काही वेळ / जागा खरदेी 

केली आहे. जाद्दहरात करणाऱ् याने जाद्दहरात द्द्याकलापाांसाठी पैसे द्ददले पाद्दहजेत. 

जाद्दहरातीत द्ददलेला आकार, घोषवार्कय वगैरहेी तो ठरवतो. जाद्दहराती हा नेहमी सांपे्रषणाचा 

एक सिलु्क प्रकार असतो आद्दण म्हणूनच व्यावसाद्दयक स्वरूपाचा असतो. अिाप्रकार,े 

जाद्दहरातींना प्रद्दसद्धीपासून, द्दजच्यासाठी प्रायोजकाने पैसे द्ददले नसतात वेगळे केले जाऊ 

िकते. 

३. गैर-वैयहिक सादरीकरण:  

द्दव्ी-कौिल्य जे वैयद्दिक द्दकां वा समोरासमोर सांपे्रषण असलेले असते, त्कयाच्या तलुनेत 

जाद्दहरात ही वैयद्दिक नसलेली असते. येथे, सांदेि सवांना द्ददला जातो,फि एका द्दवद्दिष्ट 

व्यिीला नाही. हा द्दनयम वतृ्तपत्रासह सवत माध्यमाांना लागू आहे. तथाद्दप, त्कयातही, जाद्दहरात  

आवाहन करण्यासाठी लद्दययत ग्राहक द्दकां वा लयय बाजार द्दनवडला जाऊ िकतो. 

४. प्रहसद्धी:  

जाद्दहराती वस्तू, सेवा, कल्पना आद्दण कायत्माांचा प्रचार करतात. ह ेप्रामखु्याने ग्राहकाांना 

माद्दहती देण्यासाठी आहे. ही माद्दहती द्दवद्दवध प्रकारच्या वस्तू आद्दण सेवाांच्या वैद्दिष््टयाांिी 

आद्दण फायद्याांिी सांबांद्दधत आहे. हे ग्राहकाांना नवीन कल्पना देते कारण त्कयातील मजकूर 
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अथतपूणत आहे. कल्पना लोकद्दप्रय करणे आद्दण त्कयाद्वार े द्दव्ीला चालना देणे हा हेतू आहे . 

उदाहरणाथत , कुटुांब द्दनयोजन, कुटुांब कल्याण आद्दण जीवन द्दवम्याची जाद्दहरात लोकाांसमोर 

नवीन कल्पना ठेवण्यासाठी उपयिु आहे. 

५. मखु्यतः मन वळवण्यासाठी:  

जाद्दहरातींचा उिेि सांभाव्य ग्राहकाांचे मन वळवणे हा असतो. हे एखाद्या द्दवद्दिष्ट 

उत्कपादनाकडे लक्ष वेधून घेते, ते घेण्याची इच्छा द्दनमातण करते आद्दण िेवटी ग्राहकाांना 

बाजारात भेट देऊन ते खरदेी करण्यास प्रवतृ्त करते. त्कयाचा ग्राहकाांवर मानद्दसक पररणाम 

होतो. त्कयाचा त्कयाांच्या खरदेीच्या द्दनणतयावर पररणाम होतो. 

६. लक्ष्याहभमुख:  

जेव्हा जाद्दहरात लययाद्दभमखु असते तेव्हा ती प्रभावी आद्दण पररणामा द्दभमखु बनते. लद्दययत 

जाद्दहरात एका द्दवद्दिष्ट बाजारपेठेवर द्दकां वा ग्राहकाांच्या द्दवद्दिष्ट गटाांवर (जसे की द्दकिोरवयीन, 

गदृ्दहणी, अभतकां , मलेु इ.) लक्ष कें द्दित करते. येथे, द्दवद्दिष्ट बाजाराच्या द्दनवडीला लयय बाजार 

म्हणतात. 

७. कला, हवज्ञान अहण व्यवसाय:   

जाद्दहरात ही कला, द्दवज्ञान आद्दण एक व्यवसाय आहे आद्दण हे आता सवतत्र स्वीकारले गेले 

आहे. ती एक कला आहे कारण द्दतची प्रभावीता वाढवण्यासाठी सजतनिीलता आवश्यक 

आहे. हे एक िास्त्र आहे कारण त्कयाची तत्त्वे द्दकां वा द्दनयम आहेत. हा एक व्यवसाय देखील 

आहे कारण त्कयाच्या सदस्याांसाठी एक आचारसांद्दहता आहे आद्दण त्कयाच्या सांघद्दटत सांस्थाांनी 

ठरवलेल्या मानकाांनसुार कायत करते. त्कया के्षत्रात, जाद्दहरात सांस्था  आद्दण जागा मध्यस्त 

व्यावसाद्दयक म्हणून काम करतात. 

८. हवपणन हमश्रणाचा घटक:  

जाद्दहरात हा द्दवपणन द्दमश्रणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. हे द्दनमातत्कयाच्या द्दव्ी 

प्रोत्कसाहनाच्या प्रयत्कनाांना समथतन देते. द्दवपणन द्दमश्रणामधील इतर घटक वाजवी रीतीने 

अनकूुल असतील तर द्दव्ी प्रसारामध्ये हे सकारात्कमक योगदान देते. द्दव्ीला चालना 

देण्यासाठी ते एकटेच अपरु ेआहे. अनेक सांस्था आता जाद्दहराती आद्दण जनसांपकातवर मोठा 

द्दनधी खचत करतात. 

९. सजथनिीलता:  

जाद्दहरात ही उत्कपादन कलात्कमक, आकषतक आद्दण अनकूुल पद्धतीने सादर करण्याची पद्धत 

आहे. सजतनिीलतेच्या घटकाद्वार े ते िर्कय आहे. सजतनिील लोक (व्यावसाद्दयक) 

जाद्दहरातींमध्ये सजतनिीलतेचा पररचय देतात. त्कयाद्दिवाय, जाद्दहराती यिस्वी होणार 

नाहीत. त्कयामळेु सजतनिीलतेला 'जाद्दहरातीचे सार' असे म्हणतात. 
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२.३ जाहहरातींची उत््ांती 

प्राचीन आद्दण मध्ययगुीन जगात अिा प्रकारच्या जाद्दहराती तोंडी बोलून केल्या जात होत्कया. 

आधदु्दनक जाद्दहरातींच्या द्ददिेने पद्दहले पाऊल १५ व्या आद्दण १६ व्या ितकात छपाईच्या 

द्दवकासासह आले. १७ व्या ितकात, लांडनमधील साप्ताद्दहक वततमानपत्राांमध्ये जाद्दहराती 

येऊ लागल्या आद्दण १८ व्या ितकापयंत अिा जाद्दहरातींचा भरभराट होऊ लागला.  

१९ व्या ितकात व्यवसायाचा मोठा द्दवस्तार जाद्दहरात उद्योगाच्या वाढीसह झाला; ते ितक 

होते, प्रामखु्याने सांयिु राष्ट्राांमध्ये, जाद्दहरात सांस्थाांची स्थापना झाली. प्रथम जाद्दहरात 

सांस्था   म्हणजे वतृ्तपत्राांतील जागेसाठी दलाल होते. परांत ु२० व्या ितकाच्या सरुूवातीस 

जाद्दहरात सांस्था  मसदुा आद्दण कलाकृतीसह जाद्दहरात सांदेि स्वतः तयार करण्यात गुांतल्या 

आद्दण १९२० च्या दिकापयंत जाद्दहरात सांस्था अद्दस्तत्कवात आल्या ज्या सांपूणत जाद्दहरात 

मोद्दहमाांचे द्दनयोजन आद्दण प्रारांद्दभक सांिोधनापासून मसदुा तयार करण्यापयंत द्दवद्दवध 

माध्यमाांमध्ये यथायोजन पयंत अांमलबजावणी करू िकतील. 

द्दवद्दवध माध्यमाांमध्ये जाद्दहरातींचा द्दवकास झाला. कदाद्दचत सवातत मूलभूत वतृ्तपत्र होते, जे 

जाद्दहरातदाराांना मोठा खप, जाद्दहरातदाराच्या व्यवसायाच्या द्दठकाणाजवळ असलेला 

वाचकवगत आद्दण त्कयाांच्या जाद्दहराती वारांवार आद्दण द्दनयद्दमतपणे बदलण्याची सांधी देतात. 

माद्दसके, दसुर ेमहत्कवाचे मिुण माध्यम, सामान्य स्वारस्य असलेले असू िकतात द्दकां वा ते 

द्दवद्दिष्ट पे्रक्षकाांसाठी (जसे की मैदानी खेळ द्दकां वा सांगणक द्दकां वा साद्दहत्कयात स्वारस्य 

असलेले लोक) उिेि असलेले असू िकतात आद्दण अिा लोकाांना द्दवद्दिष्ट स्वारस्य 

असलेल्या उत्कपादनाांचे उत्कपादक  प्रस्ताव देतात,सांभाव्य ग्राहकािी सांपकत  करण्याची सांधी 

देतात. अनेक राष्ट्रीय माद्दसके प्रादेद्दिक आवतृ्त्या प्रकाद्दित करतात, जाद्दहरातींच्या अद्दधक 

द्दनवडक लययीकरणास परवानगी देतात. पाश्चात्कय औद्योद्दगक राष्ट्राांमध्ये दूरद्दचत्रवाणी  आद्दण 

रदे्दडओ ह ेसवातत व्यापक माध्यम बनले. जरी काही देिाांमध्ये रदे्दडओ आद्दण दूरद्दचत्रवाणी  हे 

राज्य चालवतात आद्दण कोणत्कयाही जाद्दहराती स्वीकारत नाहीत, तर काही इतर देिाांमध्ये 

जाद्दहरातदार कमी वेळेच्या "जागा" खरदेी करू िकतात, सामान्यतः एक द्दमद्दनट द्दकां वा 

त्कयापेक्षा कमी कालावधीच्या. जाद्दहरात जागा द्दनयद्दमत कायत्माांच्या मध्ये द्दकां वा दरम्यान 

प्रसाररत केले जातात, काही वेळा जाद्दहरातदाराने द्दनद्ददतष्ट केलेल्या क्षणी आद्दण काहीवेळा 

प्रसारकावर सोडल्या जातात. जाद्दहरातदाराांसाठी द्ददलेल्या दूरद्दचत्रवाणी  द्दकां वा रदे्दडओ 

कायत्माद्दवषयी सवातत महत्त्वाची तथ्ये म्हणजे त्कयाच्या पे्रक्षकाांचा आवाका आद्दण रचना. 

पे्रक्षकाचा आवाका हा प्रसारक जाद्दहरातदाराकडून द्दकती पैसे आकारू िकतो ह े द्दनधातररत 

करतो  आद्दण पे्रक्षकाची रचना ही जाद्दहरातदाराची द्दनवड ठरवते की एखादा द्दवद्दिष्ट सांदेि, 

जनतेच्या द्दवद्दिष्ट द्दवभागाकडे द्दनदेद्दित केव्हा करावा. इतर जाद्दहरात माध्यमाांमध्ये थेट मेल 

समाद्दवष्ट आह,े जे अत्कयांत तपिीलवार आद्दण वैयद्दिकृत आवाहन करू िकते; तसेच ,बाह्य 

फलक आद्दण द्दभद्दत्तद्दचते्र; सा्ं मण  जाद्दहरात, जी सावतजद्दनक वाहतूक व्यवस्थेच्या लाखो 

वापरकत्कयांपयंत पोहोचू िकते; आद्दण द्दव्ेता द्दडस्प्ले आद्दण मॅचबकु द्दकां वा कॅलेंडर सारख्या 

प्रचारात्कमक वस्तूांसह द्दवद्दवध माध्यमे समाद्दवष्ट आहेत. 

२१ व्या ितकात, तीव्र स्पधातत्कमक ग्राहक बाजारपेठेसह, जाद्दहरातदाराांनी उत्कपादनाांकडे 

अद्दधक लक्ष वेधण्यासाठी अांकद्दचन्हीय तांत्रज्ञानाचा वापर वाढत्कया प्रमाणात केला. २००९ 
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मध्ये, उदाहरणाथत , छापील प्रकािनात अांतभूतत केलेल्या जगातील पद्दहल्या ध्वद्दनमदु्दित 

द्दचत्रफीत जाद्दहराती एांटरटेनमेंट वीकली माद्दसकात द्ददसल्या. पषृ्ामध्ये बसवण्यात आलेला 

पातळ द्दवजेरी-चद्दलत पटल द्दचप तांत्रज्ञानाद्वारे ४० द्दमद्दनटाांपयंत ध्वद्दनमदु्दित द्दचत्रफीत 

सांचद्दयत करू िकला आद्दण वाचकाने पषृ् उघडल् यावर आपोआप वाजद्दवण्यास  सरुुवात 

केली. 

जाद्दहरात प्रभावी होण्यासाठी, त्कयाचे उत्कपादन आद्दण स्थान लोकाांच्या ज्ञानावर आद्दण 

माध्यमाांच्या कुिल वापरावर आधाररत असणे आवश्यक आहे. जाद्दहरात सांस्था द्दर्कलष्ट 

मोद्दहमाांचे आयोजन करतात ज्याांच्या माध्यमाांच्या वापराची धोरणे ग्राहक वततन आद्दण बाजार 

के्षत्राच्या लोकसांख्यािास्त्रीय द्दवशे्लषणावर आधाररत असतात. एक धोरण जाद्दहरात 

सांदेिाांच्या द्दनद्दमततीमध्ये सजतनिीलतेला कुिल आयोजन आद्दण यथायोजन सह एकद्दत्रत 

करले, जेणेकरून जाद्दहरातदार ज्या लोकाांना सवातत जास्त सांबोद्दधत करू इद्दच्छतात 

त्कयाांच्या द्वार ेसांदेि पाद्दहले जातील आद्दण त्कयाांच्यावर पररणाम होईल. द्दनद्दश्चत अांदाजपत्रक 

द्ददल्यास, जाद्दहरातदाराांना मूलभूत द्दनवडीचा सामना करावा लागतो. ज्यामध्ये त्कयाांना त्कयाांचा 

सांदेि अनेक लोकाांनी कमी वेळा पाहायला द्दकां वा ऐकायला हवा द्दकां वा कमी लोकाांनी अनेक 

वेळा पाहायला द्दकां वा ऐकायला हवाय. हे आद्दण इतर धोरणात्कमक द्दनणतय जाद्दहरात 

मोद्दहमाांच्या पररणामकारकतेच्या चाचण्याांच्या प्रकािात घेतले जातात. 

ग्राहकाांना कोणती उत्कपादने उपलब्ध आहेत याची माद्दहती देण्यासाठी जाद्दहरातींच्या 

सामथ्यातवर कोणताही वाद नाही. मिु-बाजार अथतव्यवस्थेत कां पनीच्या अद्दस्तत्कवासाठी 

प्रभावी जाद्दहरात करणे आवश्यक आहे, कारण ग्राहकाांना कां पनीच्या उत्कपादनाबिल माद्दहती 

असल्याद्दिवाय ते, ते द्दवकत घेण्याची िर्कयता नाही. जाद्दहरातींवर टीका करताना असा 

यदु्दिवाद केला गेला आह े की ग्राहकाने जाद्दहरातींच्या द्दकां मतीसाठी वस्तूांच्या उच्च 

द्दकमतीच्या रूपात पैसे द्यावे लागतील; या मदुद््यावर असा यदु्दिवाद केला जातो की 

जाद्दहरातीमळेु वस्तूांची मोठ्या प्रमाणावर द्दव्ी करता येते, ज्यामळेु द्दकां मती खाली येतात. 

असा यदु्दिवाद करण्यात आला आहे की मोठ्या जाद्दहरात मोद्दहमाांचा खचत इतका आहे की 

काही कां पन्याांना ते परवडत नाही, त्कयामळेु या कां पन्याांना बाजारावर वचतस्व राखण्यास मदत 

होते; दसुरीकडे, लहान कां पन्या राष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या कां पन्याांिी स्पधात करू िकत 

नाहीत, परांत ु स्थाद्दनक स्तरावर द्दकां वा ऑनलाईन जाद्दहराती त्कयाांना त्कयाांचे स्वतःचे स्थान 

ठेवण्यास सक्षम करतात. िेवटी, असा यदु्दिवाद केला गेला आहे की जाद्दहरातदार ते वापरत 

असलेल्या माध्यमाांच्या द्दनयद्दमत सामग्रीवर अवाजवी प्रभाव पाडतात - जसे द्दक वतृ्तपत्राची 

सांपादकीय भूद्दमका द्दकां वा दूरद्दचत्रवाणी प्रदितनाचा द्दवषय. प्रद्दतवादात  असे द्दनदितनास 

आणून द्ददले आहे की द्दकमान आद्दथतकदृष््टया मजबूत माध्यम व्यवसाय सांस्थेच्याच्या 

बाबतीत अिा प्रभावाचा प्रद्दतकार केला जातो, द्दजथे जाद्दहरातदार सांदेि देण्यासाठी 

माध्यमाांवर अवलांबून राहतो; द्दतथे माध्यम व्यवसाय सांस्थेच्या अखांडतेिी कोणतीही 

तडजोड केल्यास जाद्दहरातींसाठी कमी पे्रक्षक होऊ िकतात. 

२.४ जाहहरातीत सह्य सहभागी 

पढुील सहभागी व्यिी/सांस्था जाद्दहरातींमध्ये सद्द्यपणे सहभागी असतात: 
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१. जाहहरातदार:  

जाद्दहरातदार ही कोणतीही व्यवसाय सांस्थेचे, व्यिी, सरकारी द्दकां वा सामाद्दजक सांस्था असू 

िकते ज्याांना त्कयाांच्या उत्कपादनाांची, सेवाांची जाद्दहरात करायची आहे द्दकां वा त्कयाांच्या 

जागरूकता पातळी वाढवण्यासाठी आद्दण त्कयाांच्या उत्कपादनाांचा आद्दण कल्पनाांचा प्रचार 

करण्यासाठी कोणत्कयाही सामाद्दजक समस्या द्दकां वा कल्पना सामान्य लोकाांसमोर अधोरदे्दखत  

करायच्या आहेत. या गटात द्दकरकोळ द्दव्ेते देखील समाद्दवष्ट आहेत कारण ते ग्राहकाांना 

द्दव्ीसाठी त्कयाांच्या दकुानाांमध्ये द्दवद्दवध उत्कपादने देखील प्रदद्दितत करतात. 

२. लक्ष्य प्रके्षक:  

लद्दययत पे्रक्षक म्हणजे इद्दच्छत पे्रक्षक ज्याांना द्दनमातता त्कयाच्या उत्कपादनाांचा प्रचार आद्दण 

द्दव्ी करण्यासाठी लयय करू इद्दच्छतो. लद्दययत पे्रक्षकाांमध्ये केवळ ग्राहकाांचा एक द्दवद्दिष्ट 

द्दवभाग द्दकां वा मोठ्या प्रमाणात पे्रक्षकाांचा समावेि असू िकतो. जाद्दहरातीद्वार,े तो द्दनमातता 

त्कयाच्या इद्दच्छत पे्रक्षकाांमध्ये स्वारस्य जागतृ करण्याचा प्रयत्कन करतो जेणेकरून ते त्कयाच्या 

उत्कपादनाांकडे आकद्दषतत होतील आद्दण िेवटी ते खरदेी करण्यास प्रवतृ्त होतील. अिा प्रकार,े 

लद्दययत पे्रक्षक जाद्दहरातींद्वार ेसमथतन केलेल्या सांदेिाांच्या प्राप्तकत्कयातचा सांदभत घेतात. 

३. जाहहरात संस्था:  

जाद्दहरात सांस्था मध्ये अत्कयांत सजतनिील आद्दण व्यावसाद्दयक लोक असतात ज्याांना 

जाद्दहरातींची रचना, द्दवकास आद्दण द्दनद्दमतती आद्दण योग्य माध्यमाांद्वार ेजसे की दूरद्दचत्रवाणी, 

माद्दसके, वततमानपते्र, रदे्दडओ, प्रकािने इत्कयादीद्वार े दितद्दवण्याची आद्दण छापण्याची 

जबाबदारी सोपवली जाते. या सांस्था सेवा आधाररत व्यवसाय आहेत, आद्दण त्कयामळेु 

त्कयाांच्या ग्राहकाांकडून त्कयाांची उत्कपादने, सेवा द्दकां वा कल्पनाांचे उत्कपादन आद्दण जाद्दहरातींद्वार े

लोकाांमध्ये लोकद्दप्रयता आणण्यासाठी िलु्क आकारले जाते. जाद्दहरात सांस्था म्हणजे 

सांकल्पद्दचत्रकार, सांपादक, छायाद्दचत्रकार, प्रतलेखक, कलाकार इत्कयादी सजतनिील 

लोकाांचा चमू आहे. या सांस्था त्कयाांच्या ग्राहकाांच्या वतीने बाजार सांिोधन देखील करतात. 

थोडर्कयात, जाद्दहरात सांस्था हे असे माध्यम आहे ज्याद्वार े एखादी व्यवसाय सांस्थेचे, 

वैयद्दिक, सामाद्दजक द्दकां वा सरकारी सांस्था आपल्या वस्तू, सेवा आद्दण कल्पनाांचा प्रचार 

आद्दण प्रसार करू िकते. 

जाहहरातींचे उत्पादन करणार ेलोक: जाद्दहरातींचे उत्कपादन करणाऱ्या लोकाांमध्ये प्रत्कयक्ष 

द्दकां वा अप्रत्कयक्षपणे जाद्दहरातींच्या द्दनद्दमतती आद्दण द्दवकासािी सांबांद्दधत असलेल्या सवांचा 

समावेि होतो. आकषतक आद्दण पे्ररक जाद्दहराती हे सांकल्पद्दचत्रकार, सांपादक, 

छायाद्दचत्रकार, प्रतलेखक, कलाकार इत्कयादींनी केलेल्या सामूद्दहक प्रयत्कनाांचे पररणाम 

आहेत, ज्यात जाद्दहरात द्दनद्दमततीचे लोक असतात. हे लोक जाद्दहरात सांस्थेद्वार ेद्दनयिु केले 

जातात द्दकां वा त्कयाांच्या सेवा जाद्दहरात सांस्थेद्वार ेजाद्दहरातींची रचना आद्दण द्दनद्दमततीची काये 

पार पाडण्यासाठी द्दनयिु केली जातात. जाद्दहरातीचा सांदेि लोकाांमध्ये प्रभावीपणे 

पोहोचवता येईल अिा जाद्दहरातीची योजना आद्दण द्दवकास करण्यासाठी या लोकाांमध्ये 

उच्च प्रमाणात सजतनिीलता, कौिल्ये आद्दण प्रद्दतभा आवश्यक आहे. 
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४. लहक्ष्यत प्रके्षक (वाचक, श्रोते, प्रके्षक अहण वतथमान अहण भहवष्यातील खरदेीदार):  

लद्दययत पे्रक्षकाांमध्ये वाचक, श्रोते, दितक आद्दण वततमान आद्दण भद्दवष्यातील खरदेीदार याांचा 

समावेि होतो जे कोणत्कयाही उत्कपादन, सेवा द्दकां वा कल्पनेबिल जाद्दहरातींद्वार ेद्ददलेले सांदेि 

प्राप्त करणार ेअसतात. लद्दययत पे्रक्षकाांचे खालीलप्रमाणे तीन गट केले जाऊ िकतात: अ) 

जे ग्राहक द्दवद्दिष्ट व्यापार द्दचन्हािी एकद्दनष् असतात आद्दण जाद्दहरातींद्वार े त्कयाांना व्यापार 

द्दचन्हािी एकद्दनष् राहण्यास प्रवतृ्त केले जाते. ब) ज ेग्राहक स्पधतकाच्या व्यापार द्दचन्हािी 

एकद्दनष् असतात आद्दण त्कयामुळे जाद्दहरातींद्वार ेत्कयाांना जाद्दहरात केलेल्या व्यापार द्दचन्हाकडे 

जाण्यास प्रवतृ्त केले जाते आद्दण त्कयाांच्या स्पधतकाांच्या व्यापार द्दचन्हाच्या तलुनेत त्कयाची 

चाांगली वैद्दिष््टये, वापर आद्दण फायदे अधोरदे्दखत  करून जाद्दहरात केली जाते. क) ज ेग्राहक 

असे कोणतेही उत्कपादन वापरत नाहीत ज्याची जाद्दहरात केली जाते. अिा प्रकार,े त्कयाांना 

देखील, जाद्दहरात केलेले उत्कपादन द्दवकत घेण्यास आद्दण त्कयातून लाभ द्दमळद्दवण्यास प्रवतृ्त 

केले जाते. 

५. जनसंपकथ :  

जनसांपकातमध्ये दूरद्दचत्रवाणी, वतृ्तपते्र, रदे्दडओ, माद्दसके, प्रकािने, आांतरजाल, वेबसाइट्स 

इत्कयादींचा समावेि होतो ज्याद्वार ेजाद्दहरातींचे सांदेि ठळकपणे आद्दण जनतेपयंत पोहोचवले 

जातात. जाद्दहरात सांदेिाचा प्रकार आद्दण लद्दययत पे्रक्षक यावर अवलांबून, सांदेि सांपे्रषण 

करण्यासाठी एक योग्य माध्यम जाद्दहरात सांस्थाांनी द्दनवडले पाद्दहजे. जनसांपकातचे मखु्य 

घटक खालीलप्रमाणे सूचीबद्ध आहेत: 

(a) महुित माध्यम: यामध्ये ते स्त्रोत समाद्दवष्ट आहेत जे जाद्दहरात सांदेि छापतात आद्दण 

प्रकाद्दित करतात. मदु्दित माध्यमाांमध्ये वततमानपते्र, माद्दसके, प्रकािने, द्दनयतकाद्दलके 

इत्कयादींचा समावेि होतो. 

(b) आलेक्ट्रॉहनक माध्यम: लोक आांतरजाल, दूरद्दचत्रवाणी , रदे्दडओ, द्दवद्दवध माध्यमे 

इत्कयादींवर दाखवल्या जाणाऱ् या जाद्दहरातींचा समावेि असलेल्या इलेर्कट्रॉद्दनक 

माध्यमाांद्वार ेद्दवद्दवध उत्कपादने, सेवा आद्दण कल्पनाांची माद्दहती देखील द्दमळवू िकतात. 

(c) बाह्यमाध्यम: बाह्यमाध्यम मध्ये द्दनऑन द्दचन्हे, फलक, द्दभद्दत्तद्दचते्र , हवाई फुगा, 

माद्दहतीपत्रक इत्कयादींचा समावेि होतो. 

(d) थेट मले: जाद्दहरात सांदेि अगदी लद्दययत पे्रक्षकाांना पते्र, माद्दहतीपत्रक, लहान 

पदु्दस्तका, पत्रके इत्कयादी पाठवून थेट सांपे्रद्दषत केले जाऊ िकतात. 

६. सरकारी प्राहधकरण:े  

जाद्दहरात के्षत्र हे द्दवद्दवध जाद्दहरात द्दनयामक प्राद्दधकरणाांनी घालून द्ददलेले काही चाांगले 

पररभाद्दषत द्दनयम, मानके आद्दण आचारसांद्दहतेने बाांधील आहे. सवत जाद्दहरात कां पन्या या 

मानके आद्दण द्दनयमाांनसुार कायत करण्यास बाांधील आहेत. सरकार द्दवद्दवध कायदे आद्दण 

द्दनयम तयार करते ज्याांचे पालन सवत जाद्दहरात कां पन्याांनी करणे आवश्यक आहे. भारतात, 

जाद्दहरात द्दनयामक प्राद्दधकरणाांमध्ये, भारतीय जाद्दहरात मानके पररषद (भाजमाप) [धी 
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ऍडव्हटातयद्दझांग स्टॅ ांडडतस कॉउांद्दसद्दलांग ऑफ इांद्दडया (ए एस सी आय)] आद्दण लेखापरीक्षण 

प्रसार कें ि [ऑद्दडटब्यरुो ऑफ सकुत लेिन (एबीसी)] याांचा समावेि होतो. 

७. जाहहरात उत्पादन संस्था:  

नावाप्रमाणेच, जाद्दहरात उत्कपादन कां पन्या जाद्दहरातींचे उत्कपादन आद्दण द्दवकासामध्ये 

गुांतलेली असतात. जाद्दहरात उत्कपादक लोकाांची सामूद्दहक मदत आद्दण सजतनिीलता 

सरुद्दक्षत करून, या कां पन्या त्कयाांच्या ग्राहकाांच्या जाद्दहराती तयार करतात. जाद्दहरात 

उत्कपादन सांस्था जनतेमध्ये जाद्दहरात प्रभावीपणे प्रसाररत करण्यासाठी अांद्दतम जाद्दहरातीचे 

द्दनयोजन, सांकल्पन आद्दण द्दनद्दमततीसाठी जबाबदार असते. 

२.५ जाहहरातीचे महत्त्व 

आजच्या स्पधेच्या यगुात जाद्दहरातींना खूप महत्त्व आहे. जाद्दहरात ही एक अिी गोष्ट आह े

जी आजच्या दैनांद्ददन जीवनात प्रत्कयेकाची गरज बनली आहे, मग तो उत्कपादक असो, 

व्यापारी असो द्दकां वा ग्राहक असो. जाद्दहरात हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. जाद्दहरात किी 

आद्दण कुठे महत्त्वाची आहे ते पाहू या: 

२.५.१ हवपणन हमश्रणामध्ये जाहहरातींची भूहमका: 

जाद्दहरात ताांद्दत्रकदृष््टया द्दवपणन द्दमश्रणाच्या " प्रचार " भागामध्ये असते, परांत ुती इतर सवत 

"पी ' ला देखील लागू होते. तमुच्या व्यवसायाचा प्रचार करणे हा तमुचा व्यवसाय यिस्वी 

करण्यासाठी मखु्य घटकाांपैकी एक आह.े उत्तम उत्कपादन, मखु्य यथायोजन  आद्दण 

परवडणारी द्दकां मत यासह प्रचार आपल्याला िीषतस्थानी पोहोचण्यास मदत करले. 

स्वत:ची जाद्दहरात करणे म्हणजे तमुची जाद्दहरात तमुच्या सध्याच्या ग्राहकाला तोंडी साांगणे 

असा नाही. तोंडी िब्द हा ताांद्दत्रकदृष््टया व्यवसायासाठी असलेला जाद्दहरातीचा प्रकार नाही 

कारण जाद्दहरातींनी तमुच्या व्यवसायाला मदत करणे अपेद्दक्षत आहे. तोंडी िब्दाने आपण 

द्दनयांद्दत्रत करू िकत नाही अिा काही गोष्टी आहेत, जसे की: 

(i)  तमुच्या कां पनीबिल काय साांद्दगतले जाते ते तमु्ही द्दनयांद्दत्रत करू िकत नाही 

(ii)  तमुच्या कां पनीबिल बोलले जात असताना तमु्ही द्दनयांद्दत्रत करू िकत नाही 

(iii)  तमु्ही इतराांना द्ददलेल्या माद्दहतीच्या अचूकतेवर द्दनयांत्रण ठेवू िकत नाही. 

या गोष्टींवर द्दनयांत्रण ठेवता न आल्याने तमुच्या कां पनीची पडझड होऊ िकते. 

तमुच्या व्यवसायाच्या यिाचा द्दवचार करताना या तीन गोष्टींवर द्दनयांत्रण ठेवणे खूप महत्त्वाचे 

आहे. त्कयामळेु तमुच्या कां पनीसाठी तमुच्या कां पनीने केलेली जाद्दहरात असते. तमु्ही हवाई 

जाद्दहरात, माद्दहतीपत्रक, व्यावसाद्दयक, कागदी जाद्दहरात द्दकां वा सांकेतस्थळ द्दनवडत 

असलात तरीही, योग्य वेळी आद्दण योग्य माद्दहतीसह तमुचे नाव चाांगल्या प्रकािात आणणे 

ही तमुचा व्यवसाय यिस्वी होण्यासाठी मदतीची गरुुद्दकल्ली आहे. 

 



 

 

जाद्दहरात 

 

35 

जाहहरातींनी प्रभाहवत होणार ेहवपणन हमश्रणाचे चल पुढील प्रमाण ेअहते: 

ऄ - जाहहरात अहण उत्पादन: 

उत्कपादन हा सामान्यतः भौद्दतक घटकाांचा सांच असतो, जसे की गणुवत्ता, आकार, रचना, 

रांग आद्दण इतर वैद्दिष््टये. उत्कपादन खूप उच्च दजातचे असू िकते. काही वेळा, उत्कपादन इतके 

सांकल्पन केलेले असते की त्कयाला काळजीपूवतक हाताळणी आद्दण द्द्या आवश्यक 

असतात. द्द्या खरदेीदाराांना उत्कपादनाच्या द्दवद्दवध पैलूांबिल माद्दहती आद्दण द्दिद्दक्षत करणे 

आवश्यक आहे. हे जाद्दहरातीद्वार ेप्रभावीपणे केले जाऊ िकते. तर, जाद्दहराती ही माद्दहती 

आद्दण द्दिक्षणाची भूद्दमका बजावते. 

ब - जाहहरात अहण हकंमत:  

द्दकां मत हे उत्कपादनाचे द्दवद्दनमय मूल्य आहे. प्रद्दतस्पध्यांच्या तलुनेत बाजार अद्दतररि 

वैद्दिष््टयाांसह उच्च दजातचे उत्कपादन आणू िकतो. त्कया बाबतीत, द्दकां मत नर्ककीच जास्त 

असेल, परांत ु खरदेीदार पैसे देण्यास तयार नसतील. येथेच जाद्दहरात येते. जाद्दहराती 

खरदेीदाराांना व्यापार द्दचन्हाच्या शे्रष्तेबिल आद्दण त्कयामळेु पैिासाठी त्कयाचे मूल्य पटवून 

देऊ िकतात. हे उत्कपादन प्रद्दतद्दष्त लोक, पररद्दस्थती द्दकां वा कायत्माांिी जोडून केले जाऊ 

िकते. वैकद्दल्पकररत्कया, जेव्हा एखादी व्यवसाय सांस्था कमी द्दकमतीचे उत्कपादन  प्रस्ताव  

करते तेव्हा जाद्दहरातीने द्दकां मतीच्या फायद्यावर जोर देणे आवश्यक असते. केवळ 

खरदेीदाराला पटवून देणां परुसेे नाही, तर खरदेीदाराचे मन वळवणे देखील गरजेचे असते 

.थोडर्कयात, जाद्दहरात खात्री देण्याची आद्दण मन वळवण्याची भूद्दमका बजावते. 

क - जाहहरात अहण हठकाण:  

द्दठकाण म्हणजे भौद्दतक द्दवतरण आद्दण माल उपलब्ध असलेल्या दकुानाांचा सांदभत. माल 

सोईस्कर द्दठकाणी उपलब्ध होईल आद्दण तोही खरदेीदाराांना आवश्यक असेल तेव्हा योग्य 

वेळी द्दमळेल ह े बाजाराने पाहावे. प्रभावी द्दवतरण आद्दण बाजारपेठेचा द्दवस्तार सलुभ 

करण्यासाठी, जाद्दहरात करणे खूप महत्कवाचे आहे. प्रभावी जाद्दहरातीमळेु उत्कपादनाचे प्रभावी 

द्दवतरण आद्दण बाजाराचा द्दवस्तार होण्यास मदत होते. 

ड - जाहहरात अहण जाहहरात प्रचार:  

जाद्दहरातीमध्ये जाद्दहरात, प्रद्दसद्धी, वैयद्दिक आद्दण द्दव्ी जाद्दहरात तांत्र याांचा समावेि होतो. 

व्यावसाद्दयकाांना आज खूप स्पधेला सामोर ेजावे लागते. या स्पधातत्कमक व्यावसाद्दयक जगात 

द्दटकून राहण्यासाठी आद्दण यिस्वी होण्यासाठी प्रत्कयेक द्दव्ेत्कयाला प्रभावी जाद्दहरात 

आवश्यक आहे. द्दव्ेत्कयाचा दावा पढेु आणण्यासाठी आद्दण स्पधतकाच्या दाव्याांना द्दवरोध 

करण्यासाठी जाद्दहराती महत्त्वपूणत भूद्दमका बजावू िकतात. प्रभावी जाद्दहरातींद्वारे, द्दव्ेते 

स्पधेचा सामना करू िकतात आद्दण व्यापार द्दचन्ह प्रद्दतमा आद्दण व्यापार द्दचन्ह द्दनष्ा 

द्दवकद्दसत करण्यात मदत करतात. 
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आ - जाहहरात अहण वेग:  

वेग म्हणजे द्दवपणन द्दनणतय आद्दण कृतींमधील गती. यामध्ये इतर  गोष्टींबरोबरच पूवीपेक्षा 

जास्त वेगाने नवीन उत्कपादने द्दकां वा द्दवद्दवध  व्यापार द्दचन्हाची सरुुवात करणे समाद्दवष्ट आहे. 

जेव्हा नवीन व्यापार द्दचन्हाची सरुुवात केली जाते, तेव्हा जाद्दहराती ग्राहकाांना उत्कपादन 

खरदेी करण्यासाठी माद्दहती देणे, द्दिद्दक्षत करणे आद्दण त्कयाांचे मन वळवणे ही महत्त्वाची 

भूद्दमका बजावते. 

र्फ - जाहहरात अहण वेष्टन:  

वेष्टनाचा मखु्य उिेि म्हणजे वाहतकुी दरम्यान उत्कपादनाचे सांरक्षण करणे आद्दण गणुवत्ता 

आद्दण प्रमाण जतन करणे. आज, द्दवपणक आकषतक वेष्टन द्दवकद्दसत करण्यासाठी आद्दण 

सांकल्पन करण्यासाठी बरचे प्रयत्कन करतात कारण त्कयाांच्याकडे जाद्दहरात मूल्य असते. 

सजतनिीलपणे सांकल्पन केलेले वेष्टन ग्राहकाांचे लक्ष वेधून घेते. हे गणुवते्तची खात्री देखील 

देते आद्दण ग्राहकाांच्या मनात उत्कपादन खरदेी करण्याचा आत्कमद्दवश्वास द्दनमातण करते. 

ग - जाहहरात अहण संस्थापन:  

उत्कपादन सांस्थापनाचा उिेि ग्राहकाांच्या मनात व्यापार द्दचन्हाची एक वेगळी प्रद्दतमा तयार 

करणे आद्दण राखणे ह े आहे. जाद्दहरातीद्वार े बाजार व्यापार द्दचन्हाची द्दस्थती साांगू िकतो 

आद्दण त्कयानसुार लद्दययत पे्रक्षकाांच्या खरदेी द्दनणतयावर प्रभाव टाकू िकतो. 

अिाप्रकार,े आपण असे साांगून द्दनष्कषत काढू िकतो की, जाद्दहराती हा द्दवपणन द्दमश्रणाचा 

एक आवश्यक भाग आहे आद्दण त्कयाचा वापर द्दव्ीला प्रोत्कसाहन देण्यासाठी, नवीन उत्कपादने 

सादर करण्यासाठी, कां पनीसाठी चाांगली सावतजद्दनक प्रद्दतमा द्दनमातण करण्यासाठी, 

उत्कपादनाांच्या मोठ्या प्रमाणावर उत्कपादनास मदत करण्यासाठी आद्दण नवीन उत्कपादनाबिल 

लोकाांना द्दिद्दक्षत करणेयासाठी केला जातो. 

२.५.२ व्यावसाहयक संस्थांना जाहहरातींचे र्फायदे: 

जाद्दहरातींचे अनेक फायदे आहेत आद्दण आज जाद्दहराती द्दिवाय आपल्या उत्कपादनाची द्दव्ी 

करणे कठीण झाले आहे. जाद्दहरात ही उत्कपादन खरदेी करण्यासाठी आद्दण ताब्यात 

घेण्यासाठी सिलु्क व वैयद्दिक नसलेल्या सादरीकरणाद्वारे ग्राहकाांना प्रभाद्दवत करण्याची 

कला आहे. कां पनीच्या वस्तू आद्दण सेवाांकडे ग्राहकाांना आकद्दषतत करण्याच्या उिेिाने 

माद्दहतीच्या प्रसारासाठी द्दवपणन सांपे्रषणाचे साधन म्हणून जाद्दहरातीची व्याख्या तयार करणे 

िर्कय आहे. 

अिा प्रकार,े जाद्दहरातींचे व्यवसाय सांस्थेसाठी खालील फायदे आहेत: 

१. जागरूकता: जाद्दहरातीमळेु लयय बाजारािी सांबांद्दधत लोकाांमध्ये व्यापार द्दचन्ह आद्दण 

उत्कपादन जागरूकता वाढते. 

२. व्यापार हचन्ह प्रहतमा: कुिल जाद्दहरातीमळेु व्यवसायाला ग्राहकाांच्या मनात इद्दच्छत 

व्यापार द्दचन्ह प्रद्दतमा आद्दण व्यापार द्दचन्ह व्यद्दिमत्त्व तयार करण्यात मदत होते. 
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३. उत्पादनातील र्फरक: जाद्दहरातीमळेु व्यवसायाला त्कयाचे उत्कपादन प्रद्दतस्पध्यांपेक्षा 

वेगळे करण्यात आद्दण त्कयाची वैद्दिष््टये आद्दण फायदे लद्दययत पे्रक्षकाांपयंत पोहोचवण्यात 

मदत होते. 

४. पत वाढवत:े जाद्दहराती व्यापार द्दचन्हाच्या दूरदृष्टी चा पनुरुच्चार करते आद्दण 

ग्राहकाांमध्ये व्यापार द्दचन्हाची पत वाढवते. 

५. पैिासाठी मूल्य: जाद्दहराती मोठ्या पे्रक्षकाांपयंत सांदेि पोहोचवतात आद्दण 

जाद्दहरातींच्या द्दमश्रणाच्या इतर घटकाांच्या तलुनेत पैिासाठी मूल्य असते. 

२.५.३ ग्राहकांना जाहहरातींचे र्फायदे: 

जाद्दहरातीमळेु केवळ उत्कपादक आद्दण व्यापाऱ्याांनाच फायदा होत नाही तर ग्राहकाांनाही 

फायदा होतो. जाद्दहरातीमळेु ग्राहकाला उत्कपादनाच्या अद्दस्तत्कवाची जाणीव होते. आधदु्दनक 

द्दवपणनामध्ये ग्राहकाांच्या समाधानाला प्रचांड प्राधान्य द्ददले जाते आद्दण जाद्दहरातीचे महत्त्व 

दलुत द्दक्षत केले जाऊ िकत नाही. ग्राहकाांसाठी जाद्दहरातींचे महत्त्व खालील उपिीषातखाली 

चचात केली जाऊ िकते: 

१. सुहवधा:  

जेव्हा आपल्याला माद्दहत असते की आपल्याला द्दवद्दिष्ट व्यापार द्दचन्हाच्या नावाचे उत्कपादन 

द्दवकत घ्यायचे आह,े तेव्हा आपण सवोत्तम िोधण्यात आपला वेळ वाया घालवणार नाही. 

बाजारात जाण्यापूवीच आपण द्दनवड करू िकतो. 

२. ग्राहकांचे हिक्षण:  

जाद्दहराती आम्हाला नवीन उत्कपादनाच्या वापराबिल आद्दण इलेर्कट्रॉद्दनक वस्तूांच्या 

कायतप्रणालीबिल जागरूक होण्यास मदत करतात. जर जाद्दहराती नसतील तर, बाजारात 

प्रवेि करणाऱ् या नवीन कां पन्या द्दकां वा नवीन आद्दण चाांगली उत्कपादने बाजारात आणल्याबिल 

आपल्याला कधीही माद्दहती द्दमळणार नाही. 

३. वाजवी हकमती:  

जाद्दहराती कां पन्याांना मोठ्या प्रमाणात अथतव्यवस्थेचे फायदे प्रदान करून आद्दण मध्यस्थाांचे 

उच्चाटन करून उत्कपादनाची द्दकां मत कमी करतात. त्कयामळेु ग्राहकाांना कमी द्दकां मतीत माल 

द्दमळतो. सततच्या जाद्दहराती आद्दण पररणामी द्दकां मतीत झालेली घट यामळेु अनेक वषांची 

महागडी उत्कपादने सवतसामान्याांच्या आवार्कयात आली आहेत. मोठ्या प्रमाणावर जाद्दहरात 

केलेल्या उत्कपादनाांच्या द्दकां मती नैराश्यासारख्या प्रद्दतकूल व्यावसाद्दयक पररद्दस्थतीत द्दस्थर 

असतात. 

४. चांगली गुणवत्ता:  

आधी म्हटल्याप्रमाणे, उत्कपादक नेहमी त्कयाांचे जनेु ग्राहक द्दटकवून ठेवण्याचा प्रयत्कन करतात 

आद्दण त्कयाांच्या उत्कपादनात काही द्दविेष बदल करून ते इतराांपेक्षा वेगळे बनवण्याचा प्रयत्कन 
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करतात. ग्राहकाांना द्दटकवून ठेवण्यासाठी उत्कपादकाांना वस्तूचे दजेदार दजात / स्थान 

राखण्याची सिी केली जाते. 

५. उत्पादक अहण ग्राहक यांच्यातील संपकथ :  

जाद्दहराती उत्कपादन द्दकां वा सेवेचे दवेु द्दकां वा सांपकत  ्माांक प्रदान करतात जेणेकरुन ग्राहक 

द्दवद्दिष्ट उत्कपादनाांच्या वापराद्दवरूद्ध त्कयाांच्या त्ारी नोंदवू िकतील जेणेकरून गणुवत्ता 

चाांगली होऊ िकेल. त्कयामळेु ते ग्राहक आद्दण उत्कपादक याांना एकमेकाांच्या जवळ आणते. 

२.५.४  समाजाला  जाहहरातीचे र्फायदे: 

१.  लोकांना हिहक्षत करते: जाद्दहरातींमध्ये लोकाांपयंत पोहोचण्याची आद्दण समाजाला 

द्दिद्दक्षत करण्याची उल्लेखनीय क्षमता आहे. म्हणून, अनेक सरकार ेआद्दण अगदी गैर-

सरकारी सांस्था (एनजीओ) अनेकदा महत्त्वाच्या सामाद्दजक समस्याांबिल लोकाांपयंत 

पोहोचण्यासाठी आद्दण त्कयाांना द्दिद्दक्षत करण्यासाठी जाद्दहरातींची मदत घेतात. अिा 

प्रकार,े जाद्दहरातींना समाजात खूप महत्त्वाची भूद्दमका बजावली जाते. 

सृजनात्मक जाहहराती लोकांना पुढील गोष्टी हिकवतात: कुटुांब द्दनयोजन, एड्स 

जागरूकता, पाणी आद्दण वीज वाचवणे, मलुाांना सिीचे द्दिक्षण देणे, आई आद्दण द्दतच्या 

नवजात अभतकाला योग्य प्रकारचे पोषण देणे, बालमजरुी बांद करणे इ. 

२.  रोजगार प्रदान करते: जाद्दहराती द्दलद्दहणे, सांकल्पन करणे आद्दण जाद्दहरात जारी करणे 

यात गुांतलेल्या व्यिींना रोजगार प्रदान करण्यात मदत करतात. वाढलेल्या 

रोजगारामळेु लोकाांना अद्दतररि उत्कपन्न द्दमळते. त्कयामळेु बाजारात अद्दधक मागणी 

वाढते. वाढीव मागणी पूणत करण्यासाठी आणखी रोजगार द्दनमातण होतो. 

३.  राहणीमानाच्या दजाथला चालना देते: जाद्दहरातीमळेु उपभोगातील द्दवद्दवधता आद्दण 

गणुवत्ता वाढवून लोकाांचे जीवनमान उांचावण्यास मदत होते. त्कयातून लोकाांचा दजात 

उांचावतो. पररणामी, ते द्दनमातत्कयाांद्वार ेिाश्वत सांिोधन आद्दण द्दवकास द्द्याकलापाांमध्ये 

मदत करते. 

४.  वृत्तपत्र अहण आतर माध्यमांना हटकवून ठेवते: जाद्दहराती पे्रस / माध्यमे, रदे्दडओ 

आद्दण दूरद्दचत्रवाणी जाळेला उत्कपन्नाचा एक महत्त्वाचा स्रोत प्रदान करून वतृ्तपत्र आद्दण 

इतर माध्यमाांना द्दटकवून ठेवण्यास मदत करते. त्कयाांच्या प्रकािनाांचे पररसांचरण 

वाढल्यामळेु ग्राहकाांना देखील फायदा होतो. तसेच व्यावसाद्दयक कलेला प्रोत्कसाहन 

देते. 

२.६ सारािं 

ग्राहकाांिी सांवाद साधण्याचा सवोत्तम मागत म्हणजे जाद्दहरात. जाद्दहराती ग्राहकाांना बाजारात 

उपलब्ध असलेली व्यापारद्दचन्हे आद्दण त्कयाांच्यासाठी उपयिु असलेल्या द्दवद्दवध उत्कपादनाांची 

माद्दहती देण्यास मदत करतात. जाद्दहरात लहान मलेु, तरुण आद्दण वदृ्धाांसह प्रत्कयेकासाठी 

आहे. ह्या द्दवद्दवध माध्यम प्रकार वापरून केल्या जातात, द्दवद्दवध तांते्र आद्दण पद्धती सवातत 

अनकूुल आहेत. जाद्दहरात ही अत्कयांत खद्दचतक पद्धत आहे, द्दतची कायतक्षमता आद्दण 
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पररणामकारकता सदु्दनद्दश्चत केली पाद्दहजे. यासाठीच, वैज्ञाद्दनक जाद्दहरातींची सांकल्पना 

काळजीपूवतक द्दनयोद्दजत आद्दण कायतक्षमतेने अांमलात आणली जावी आद्दण तत्कपरतेने 

द्दनरीक्षण आद्दण द्दनयांत्रण केले जावे. 

२.७ स्वाध्याय 

(ऄ) प्रश्न संच (तुमची प्रगती तपासा). 

१.  जाद्दहरातीच्या माध्यमाची द्दनवड सांदेिातील मजकुरावर अवलांबून असते. 

 अ) खर े

 ब) खोटे 

२.  खालीलपैकी कोणते जाद्दहरातीबाबत खर ेआह?े 

१. जाद्दहराती ग्राहकाांिी वैयद्दिक सांबांध द्दनमातण करण्याचा प्रयत्कन करतात. 

२. जाद्दहरातींचे स्वरूप आद्दण हेतू सामान्यतः द्दवद्दवध उद्योगाांमध्ये समान असतो. 

३. व्यापार द्दचन्ह आद्दण कां पनी इद्दर्कवटी तयार करण्यासाठी जाद्दहरात हे एक मौल्यवान 

साधन आहे. 

४.  जाद्दहरातींचा वापर केवळ मोठ्या प्रमाणात ग्राहक उत्कपादनाांच्या जाद्दहरातीसाठी 

केला जातो. 

५.  जाद्दहरातींचा एक तोटा म्हणजे तो ग्राहकाांसाठी अत्कयांत वैयद्दिक असतो. 

३. जाद्दहरातींमध्ये उत्कपादनाबिल माद्दहतीचा प्रसार करणे आद्दण लोकाांना 

________________ साठी फायदेिीर कृती करण्यास प्रवतृ्त करणे समाद्दवष्ट 

असते. 

१. जाद्दहरातदार. 

२. प्रायोजक. 

३. द्दवपणन व्यवस्थापक. 

४. व्यवसाय सांस्था.  

५. द्दकरकोळ द्दव्ेता. 

४. जाद्दहरात ही जनसांवाद आहे. ह े जनतेला सांबोद्दधत करते आद्दण ________ अश्या 

सांवादाचे एक रूप आहे. 

१. वैयद्दिक 

२. वैयद्दिक नसलेले 
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३. थेट 

४. अप्रत्कयक्ष 

५. यापैकी एकही नाही 

५.  ग्राहक बाजाराांच्या सांदभातत, देिव्यापी आधारावर द्दकां वा देिाच्या बहुताांि प्रदेिाांमध्ये 

प्रद्दसद्ध व्यापारद्दचन्हाच्या द्दनमातत्कयाांद्वार े केलेल्या जाद्दहराती ____________ 

जाद्दहरात म्हणून ओळखल्या जातात. 

१. व्यावसाद्दयक 

२. व्यापार 

३. व्यवसाय ते व्यवसाय 

४. राष्ट्रीय 

५. थेट-प्रद्दतसाद 

६.  प्रद्दसद्धी आद्दण जाद्दहरातींमध्ये खालीलपैकी कोणता प्राथद्दमक फरक आह?े 

१. जाद्दहरातींच्या द्दवपरीत, प्रद्दसद्धी केवळ द्दकरकोळ द्दव्ेत्कयाांकडून केली जाते 

२. प्रद्दसद्धीच्या द्दवपरीत, जाद्दहरातींमध्ये जनसांपकातचा वापर होत नाही. 

३. जाद्दहरातींच्या द्दवपरीत, प्रायोजक सांस्थेद्वार ेप्रद्दसद्धीसाठी पैसे द्ददले जात नाहीत. 

४. जाद्दहरातींच्या द्दवपरीत, प्रद्दसद्धी ही सांस्थात्कमक स्वरूपाची असते. 

५. प्रद्दसद्धीच्या द्दवपरीत, जाद्दहरातीमळेु ग्राहकाांमध्ये सांिय कमी होतो. 

७.  प्रद्दसद्धी आद्दण जाद्दहरातींमध्ये खालीलपैकी कोणते साम्य आहे? 

१. दोन्ही सांपे्रषणाचे अिलु्क प्रकार आहेत. 

२. दोघेही अज्ञात प्रायोजक चालवतात. 

३. दोन्हीमध्ये मोठ्या प्रमाणात पे्रक्षकाांिी गैर-वैयद्दिक सांपे्रषण समाद्दवष्ट आहे. 

४. दोन्हीसाठी कां पनीकडून थेट पैसे द्ददले जात नाहीत. 

५. दोन्ही वारांवार त्कवररत अद्दभप्राय देण्याची सांधी देतात. 

८.  जाद्दहरात सांदेिाच्या द्दवकासाला जो बाजार त्कयाच्या लद्दययत पे्रक्षकाांपयंत पोहोचवू 

इद्दच्छतो त्कयाला _______________ म्हणतात. 

१. सजतनिील धोरण. 

२. माध्यम  धोरण. 
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३. द्दवतरण धोरण. 

४. वाद्दहनी धोरण. 

५. वापरकतात धोरण. 

९.  जाद्दहरात हा एक प्रकारचा _________________ आहे. 

१. बाह्यद्दवपणन. 

२. अप्रत्कयक्ष द्दवपणन. 

३. भागद्दवपणन. 

४. व्यवहार द्दवपणन. 

५. नातेसांबांध द्दवपणन. 

१०.  सवोत्तम जाद्दहरात ____________ आहे. 

१. ईमेलद्वार.े 

२. छपाई माध्यमे. 

३. दूरदितन. 

४. एक समाधानी ग्राहक. 

५. रदे्दडओ. 

११.  द्दव्ीच्या दृष्टीकोनातून, _______ साठी जाद्दहराती आवश्यक आहेत. 

१. नफा. 

२. तोटा. 

३. वाढती द्दव्ी. 

४. द्दव्ी कमी होत आहे. 

५. यापैकी एकही नाही. 

१२.  "जाद्दहरात हे एखाद्या ओळखलेल्या व्यिीद्वार े वैयद्दिक नसलेले सादरीकरण आद्दण 

कल्पना, वस्तू आद्दण सेवाांच्या जाद्दहरातीचे कोणतेही सिलु्क स्वरूप आह.े" हे कोणी 

साांद्दगतले? 

१. ऑस्टे्रद्दलयन द्दवपणन सांघटना 

२. यरुोद्दपयन द्दवपणन सांघटना 
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३. चीन द्दवपणन सांघटना 

४. अमेररकन द्दवपणन सांघटना 

५. भारतीय द्दवपणन सांघटना 

१३. जाद्दहराती अद्दधक प्रभावी करण्यासाठी, उत्कपादक __________________ 

सधुारतात. 

१. द्दवद्यमान उत्कपादने. 

२. जाद्दहरात िैली. 

३. द्दवपणन चॅनेल. 

४. प्रायोजक.  

५. यापैकी नाही. 

१४. नवीन ग्राहक उत्कपादन सादर करण्याच्या प्रचाराचे चे उद्दिष्ट उच्च जागरुकता पातळी 

गाठणे असल्यास, व्यवसाय सांस्थेचे बहुधा प्रचारात्कमक द्दमश्रणात 

_______________ चा मोठ्या प्रमाणात वापर करले. 

१. जाद्दहरात 

२. वैयद्दिक द्दव्ी 

३. प्रद्दसद्धी 

४. द्दव्ी प्रचार 

(ब) खालील प्रश्नांची थोडक्ट्यात उत्तर ेद्या. 

Q.१ जाद्दहरातीची व्याख्या करा आद्दण त्कयाचे स्वरूप आद्दण वैद्दिष््टये स्पष्ट करा. 

Q.२ जाद्दहरातीचे महत्त्व स्पष्ट करा. 

Q.३ जाद्दहरातीची उद्दिष्टे स्पष्ट करा. 

Q.४ जाद्दहरातीतील सद्द्य सहभागी साांगा. 

Q.५ जाद्दहरात आद्दण व्यापार द्दचन्हाची उभारणी मधील समान धागा काय आहे? 

Q.६ व्यापार द्दचन्हाच्या उभारणी मधील मखु्य दृद्दष्टकोन स्पष्ट करा.  

प्रश्नमजंुषेची उत्तर:े 

१)  जाद्दहरातीच्या माध्यमाची द्दनवड सांदेिातील मजकुरावर अवलांबून असते. 

उत्तर: खर े
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२)  खालीलपैकी कोणते जाद्दहरातीबाबत खर ेआह?े 

उत्तर: व्यापार द्दचन्ह आद्दण कां पनी इद्दर्कवटी तयार करण्यासाठी जाद्दहरात हे एक मौल्यवान 

साधन आहे. 

३)  जाद्दहरातींमध्ये उत्कपादन, सेवेबिल माद्दहती प्रसाररत करणे समाद्दवष्ट आहे जेणेकरून 

लोकाांना जाद्दहरातदारासाठी फायदेिीर कृती करण्यास प्रवतृ्त करणे. 

४)  जाद्दहरात ही जनसांवाद आहे. हे जनतेला सांबोद्दधत करते आद्दण हे वैयद्दिक नसलेल्या 

सांपे्रषणाचा एक प्रकार आहे. 

५)  ग्राहक बाजाराांच्या सांदभातत, प्रद्दसद्ध व्यापार द्दचन्हाच्या द्दनमातत्कयाांद्वार े देिव्यापी 

आधारावर द्दकां वा देिातील बहुतेक प्रदेिाांमध्ये केलेल्या जाद्दहरातींना राष्ट्रीय जाद्दहरात 

म्हणून ओळखले जाते. 

६)  प्रद्दसद्धी आद्दण जाद्दहरातींमध्ये खालीलपैकी कोणता प्राथद्दमक फरक आह?े 

उत्तर: जाद्दहरातींच्या द्दवपरीत, प्रायोजक सांस्थेद्वार ेप्रद्दसद्धीसाठी पैसे द्ददले जात नाहीत . 

७)  प्रद्दसद्धी आद्दण जाद्दहरातींमध्ये खालीलपैकी कोणते साम्य आहे? 

उत्तर: दोन्हीमध्ये मोठ्या प्रमाणात पे्रक्षकाांिी गैर-वैयद्दिक सांपे्रषण समाद्दवष्ट आहे. 

८)  जाद्दहरात सांदेिाच्या द्दवकासाला जो बाजार त्कयाच्या लद्दययत पे्रक्षकाांपयंत पोहोचवू 

इद्दच्छतो त्कयाला सजतनिील धोरण म्हणतात . 

९)  जाद्दहरात द्दह एक प्रकार ेअप्रत्कयक्ष द्दवपणन आहे . 

१०) सवोत्तम जाद्दहरात म्हणजे समाधानी ग्राहक. 

११) द्दव्ीच्या दृष्टीकोनातून, द्दव्ी वाढवण्यासाठी जाद्दहराती आवश्यक आहेत. 

१२) जाद्दहरात म्हणजे एखाद्या ओळखलेल्या व्यिीद्वार े वैयद्दिक नसलेले सादरीकरण 

आद्दण कल्पना, वस्तू आद्दण सेवाांच्या जाद्दहरातीचे कोणतेही सिलु्क स्वरूप आहे". ह े

कोणी साांद्दगतले? 

उत्तर: अमेररकन द्दवपणनसांघटना 

१३) जाद्दहराती अद्दधक प्रभावी करण्यासाठी, उत्कपादक द्दवद्यमान उत्कपादनाांमध्ये सधुारणा 

करतात . 

१४) नवीन ग्राहक उत्कपादन सादर करण्याच्या जाद्दहरातीचे उद्दिष्ट उच्च जागरुकता पातळी 

गाठणे असल्यास, व्यवसाय सांस्थेचे बहुधा प्रचारात्कमक द्दमश्रणात जाद्दहरातींचा जास्त 

वापर करले. 

***** 
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३ 

जाहहरातीचे वगीकरण 

घटक रचना   

३.०  उद्दिष्ट 

३.१ पररचय 

३.२ जाद्दहरातीचे प्रकार 

३.३ जाद्दहरातीचे वगीकरण 

३.४ इतर प्रकारच्या जाद्दहराती 

३.५ साराांश 

३.६ स्वाध्याय  

३.० उहिष्ट े

सदर द्दवभागाचा अभ्यास केल्यानांतर द्दवद्याथी पढुील बाबतीत सक्षम होतील: 

• भूद्दमका आद्दण कायाांवर आधाररत द्दवद्दवध प्रकारच्या जाद्दहराती जाणून घेणे  

• द्दवद्दवध पैलूांवर आधाररत जाद्दहरातींचे द्दवस्ततृ वगीकरण अभ्यासण्यासाठी: कायय, 

प्रदेश, लक्ष्य बाजार, कां पनीची मागणी आद्दण वापरलेले माध्यम वापरून जाद्दहरातीचे 

वगीकरण करणे  

• सामाद्दजक जाद्दहरात, राजकीय जाद्दहरात, वद्दकली जाद्दहरात, द्दकरकोळ जाद्दहरात 

समजून घेणे  

• आद्दथयक जाद्दहरात स्पष्ट करण्यासाठी, आद्दथयक जाद्दहरातींच्या यशासाठी आवश्यक 

गोष्टी, आद्दथयक जाद्दहरातींचे फायदे स्पष्ट करणे  

• सामदुाद्दयक प्रद्दतमा जाद्दहरात, जनसांपकय  जाद्दहरात, सांस्थात्मक जाद्दहरात स्पष्ट करणे  

• आांतरजाल जाद्दहरात, प्रकार, आांतरजाल जाद्दहरातीचे फायदे आद्दण तोटे स्पष्टकरणे  

• उत्पादन जाद्दहरात, सेवा जाद्दहरात, राष्ट्रीय जाद्दहरात, द्दकरकोळ जाद्दहरात समजून 

घेणे  

३.१ पररचय 

जाद्दहरातींचा हेतू श्रोत्याांना (पे्रक्षक, वाचक द्दकां वा श्रोत्याांना) उत्पादने, कल्पना द्दकां वा सेवा 

खरदेी करण्यासाठी द्दकां वा त्यावर काही कारवाई करण्यासाठी प्रवतृ क करण्याचा असतो  

त्यामध्ये एखाद्या उत्पादनाचे द्दकां वा सेवेचे नाव आद्दण त्या उत्पादनाचा द्दकां वा सेवेचा 
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ग्राहकाांना कसा फायदा होऊ शकतो, लक्ष्य बाजाराला खरदेी करण्यासाठी द्दकां वा त्या 

द्दवद्दशष्टव्यापार द्दचन्हाचा वापर करण्यास प्रवतृ क करणे समाद्दवष्ट आहे  या जाद्दहराती 

लोकाांपयांत काही कृती करण्यासाठी त्याांना पटवून देण्याचा प्रयत्न करतात, जसे की 

पयायवरणास अनकूुल वतयणूक, आद्दण अगदी अन्न सेवनाद्वार ेअस्वास््यकर वतयन इत्यादी  

जाद्दहरात करणे म्हणजे सामान्यतः लोकाांचे लक्ष वेधणे  छापील द्दकां वा प्रसाररत आद्दण सूचना 

यासारख्या द्दवद्दवध माध्यमाांच्या वापराद्वार ेउत्पादने द्दकां वा सेवाांची द्दवक्री करणे  

जाद्दहरातींचा वापर केवळ कां पनीच्या उत्पादनाांचा आद्दण सेवाांचा प्रचार करण्यासाठी आद्दण 

द्दवक्री वाढवण्यासाठी केला जात नाही तर व्यापार द्दचन्हाची ओळख द्दनमायण करण्यासाठी 

आद्दण नवीन उत्पादन/सेवेतील बदल ग्राहकाांना कळवण्याचे साधन म्हणून वापरले जाते  

जाद्दहरात हा सामदुाद्दयक  जगताचा एक अत्यावश्यक घटक बनला आहे आद्दण ते सवोत्कृष्ट 

जनसांवाद माध्यम देखील आहे  जाद्दहराती द्दवद्यमान आद्दण सांभाव्य ग्राहकाांना उत्पादन द्दकां वा 

सेवेबिल थेट सांवाद प्रदान करते  

३.२ जाहहरातीचे प्रकार 

जाद्दहरातींचे वगीकरणही त्याांच्या काये आद्दण भूद्दमकेनसुार केले जाते  जाद्दहरातींचे काही 

महत्त्वाचे वगीकरण खालीलप्रमाणे आहेतः 

१. सामाहजक जाहहरात:  

सामाद्दजक जाद्दहराती ही गैर-व्यावसाद्दयक सांस्था जसे की द्दवश्वस्त सांस्था, सामाद्दजक आद्दण 

धमायदाय सांस्था इत्यादींद्वार े हाती घेतली जाते  सामाद्दजक जाद्दहरातींचा मखु्य उिेश 

सामाद्दजक कारणासाठी कायय करणे आहे  यदु्धग्रस्ताांसाठी द्दकां वा नैसद्दगयक आपत कीतील 

पीद्दडताांसाठी देणग्या गोळा करण्याच्या जाद्दहराती, काययक्रमाच्या द्दतद्दकटाांची द्दवक्री इत्यादी 

सामाद्दजक जाद्दहरातींची उदाहरणे आहेत  

२. राजकीय जाहहराती:  

राजकीय जाद्दहराती राजकीय पक्षाांकडून सामान्य जनतेला प्रश्नात असलेल्या पक्षाच्या 

द्दवचारसरणीच्या बाजूने पे्रररत करण्यासाठी केल्या जातात  द्दनवडणकुीच्या काळात 

मतदाराांची पसांती द्दमळवण्यासाठी राजकीय जाद्दहरातबाजी केली जाते  अशा जाद्दहराती 

सांबांद्दधत पक्षाच्या योजना आद्दण धोरणाांचा प्रचार करतात  मतदाराांना त्याांच्या पक्षाच्या 

उमेदवाराांना मतदान करण्यास पटवून देण्याच्या उिेशाने द्दवरोधकाांच्या कमकुवतपणाचा 

पदायफाश करण्याचाही प्रयत्न केला जातो  पनुवयसन आद्दण राष्ट्रीय पनुरयचनेच्या योजना 

राबद्दवण्यासाठी सरकारला मदत करण्यासाठी काही राजकीय जाद्दहराती देखील केल्या 

जातात  राजकीय पक्षाने द्ददलेली जाद्दहरात ही मूलत: राजकीय जाद्दहरात असते  

३. समथथनात्मक जाहहरात:  

कुटुांब द्दनयोजन पद्धतींचा वापर, ददु्दमयळ सांसाधनाांचे सांवधयन, हररत वातावरण राखणे 

इत्यादींशी सांबांद्दधत समथयनात्मक जाद्दहराती आपण अनेकदा पाहतो  १९६० च्या दशकात 

एक कमालीचे उदाहरण समोर आले, जेव्हा एका खाजगी नागररकाने न्यूयॉकय  टाइम्समध्ये 



   

 

जाद्दहराती 

 

46 

द्दव्हएतनाममधील यदु्ध सांपवण्यासाठी त्याची शाांतता योजना प्रस्ताद्दवत करण्यासाठी 

१२००० डॉलर खचय करून दोन पानाांची जाद्दहरात द्दवकत घेतली  १९७४ मध्ये, मोद्दबल 

तेल कां पनीने त्यावेळी अद्दस्तत्वात असलेले ऊजाय सांकट दूर करण्यासाठी समदु्रतळाशी 

तेलाचे उत्खनन करण्याच्या गरजेबाबत समथयनात्मक जाद्दहरातबाजी सरुू केली  एनबीसी ने 

दूरद्दचत्रवाणी जाद्दहरात स्वीकारली, परांत ु द्दवषयाच्या द्दववादास्पद स्वरूपामळेु एबीसी आद्दण 

सीबीएस ने हे स्वीकारले नाही  पररणामी, मोद्दबल तेल कां पनीने पूणय-पानाच्या 

वतयमानपत्रातील जाद्दहराती काढल्या, ज्यात व्यापार द्दवषयक दृश्यमान आद्दण मजकूर 

छापण्यात आला  अशा जाद्दहराती सांपादकीय द्दकां वा माद्दहतीचे भाग नसून त्या द्दवशेष 

जाद्दहराती म्हणून द्ददल्या जातात या वस्तदु्दस्थतीबिल लोकाांना सतकय  करण्यासाठी हे 

सांकल्पन केले आहे  कां पन्या फलकावर, छापील माद्दसके आद्दण वतयमानपत्राांमध्ये, 

ऑनलाईन आद्दण दूरद्दचत्रवाणीवर समथयनात्मक जाद्दहरात देऊ शकतात  द्दकां बहुना, अनेक 

जाद्दहरात कां पन्या ज्याांनी जाद्दहरात इांटनयद्दशप पूणय केली आह ेअशा उमेदवाराांना न केलेल्या 

उमेदवाराांपेक्षा अद्दधक आकषयक मानतात  तमु् ही जाद्दहरात व्यवसाय सांस्थेचेच् या सजृनता 

द्दवभागात तमुच् या कररअरची जाद्दहरात करण् याची योजना आखत असल् यास, पदवी द्दततकी 

आवश्यक नसेल  

४. हकरकोळ जाहहराती:  

द्दकरकोळ जाद्दहरात ही द्दकरकोळ द्दवके्रत्याांद्वार े केलेली जाद्दहरात असते जी सामान्यतः 

ग्राहकाांना थेट वस्तू द्दवकतात  द्दकरकोळ जाद्दहरातींची पढुील उद्दिष्टे आहेत: 

i)  साठा द्दवकण्यासाठी; 

ii)  व्यवसायाची ओळख स्थाद्दपत करण्यासाठी; 

iii)  वैयद्दिक, दूरध्वनी द्दकां वा मेल ऑडयर खरदेीदाराांना आकद्दषयत करण्यासाठी  

द्दकरकोळ जाद्दहरात प्रदशयन द्दखडकी, द्दनऑन द्दचन्हे, द्दभद्दत कद्दचते्र, पत्रके इत्यादीद्वार े केली 

जाते  ती सहसा स्थाद्दनक स्वरूपाची असते  अकबरॅद्दलस, अमरसन्स, एद्दशयाद्दटक 

द्दडपाटयमेंटल याांच्या द्दवद्दवध जाद्दहरात पध्दती ही द्दकरकोळ जाद्दहरातींची उदाहरणे आहेत  

५. आहथथक जाहहरात:  

जेव्हा एखादा जाद्दहरात सांदेश भाांडवल उभारणीसाठी आकद्दषयत करण्यासाठी द्दनदेद्दशत केला 

जातो तेव्हा त्याला आद्दथयक जाद्दहरात म्हणतात  बकँा, द्दवमा कां पन्या आद्दण व्यावसाद्दयक 

उपक्रम लोकाांच्या बचतीतून आवश्यक द्दनधी गोळा करतात आद्दण त्याांना वतयमान खचय 

भद्दवष्ट्यातील कालावधीसाठी पढेु ढकलण्यास प्रवतृ क करतात  गुांतवणूकदार त्याच्या कष्टाने 

कमावलेल्या बचतीची गुांतवणूक करण्यापूवी दोन गोष्टींचा द्दवचार करतो  

(१) गुांतवणकुीची सरुद्दक्षतता, (२) गुांतवणकुीवर परतावा. 

गुांतवणकुीची सरुद्दक्षतता कां पनीची प्रद्दतष्ठा आद्दण सद्भावना आद्दण द्दतच्याकडे असलेल्या 

मालमते कवर अवलांबून असते  सांस्थात्मक जाद्दहराती गुांतवणूकदाराांच्या मनात आत्मद्दवश्वास 

द्दनमायण करण्यास मदत करतात  आद्दथयक जाद्दहराती गुांतवणूकदाराांना लाभाांश घोद्दषत 
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करण्याच्या मागील कामद्दगरीबिल आद्दण लाभाांश जाहीर करण्याच्या प्रवतृ कीबिल माद्दहती 

देतात  लाभाांश कां पनीच्या नफ्यावर अवलांबून असतो  तिे, आकृत्या इत्यादींच्या 

साहाय्याने कां पनी वाढीचा दर आद्दण नफा कोणत्या दराने वाढत आहे हे साांगते  आद्दथयक 

जाद्दहरातींचे उद्दिष्ट सांभाव्य गुांतवणूकदाराांच्या मनात कां पनीची आद्दथयक, पतदारी प्रस्थाद्दपत 

करणे आहे  आद्दथयक जाद्दहरातींमळेुच कां पनीला भागाांचेमोठे द्दवतरण कें द्रस्थानी आणण्यात 

यश आले आह े आद्दथयक जाद्दहरातींचे उद्दिष्ट सांभाव्य गुांतवणूकदाराांच्या मनात कां पनीची 

आद्दथयक पतदारी स्थाद्दपत करणे आहे  

आहथथक जाहहरातींच्या यशासाठी आवश्यक गोष्टी: 

कोणतीही आद्दथयक जाद्दहरात मोहीम, ती द्दकतीही सजयनशील आद्दण पे्ररक असली तरी, 

पढुील अटी पूणय केल्याद्दशवाय इद्दच्छत पररणाम देऊ शकत नाही  

(a)  कां पनीचे काययप्रदशयन आद्दण प्रद्दतमा आद्दण भद्दवष्ट्यातील शक्यता चाांगली असणे 

आवश्यक आहे  

(b)  भागा च्या द्दकमतीवर आकारला जाणारा लाभाांश हा वाजवी आद्दण योग्य असावा  

(c)  दलाल आद्दण हमीदार याांनी कां पनीला अटीद्दवरद्दहत समथयन द्ददले पाद्दहजे  

(d)  कां पनीला पत्रकार पररषदाांद्वार ेपत्रकाराांकडून व्यापक प्रद्दसद्धी द्दमळाली पाद्दहजे  

(e)  जाद्दहरातींमध्ये केलेले त्याांचे खर ेद्दवधान  

(f)  शेवटी, देशाचे आद्दथयक वातावरण महत्त्वपूणय भूद्दमका बजावते  

आहथथक जाहहरातींचे फायदे: 

आद्दथयक जाद्दहरातींचे खालील मखु्य फायदे आहेत: 

(g)  बचत, द्दकां वा अद्दतररि द्दनधीच्या गुांतवणकुीसाठी नवीन गुांतवणूक सांधींबिल सवय 

भौद्दतक माद्दहती ग्राहकाांना लक्ष्य करण्यासाठी आद्दथयक जाद्दहराती प्रसाररत करते  

(h)  हे ग्राहकाांना कां पन्याांच्या भाग, ऋणपत्र आद्दण सावयजद्दनक द्दनधीमधील गुांतवणकुीच्या 

सांदभायत द्दशक्षण आद्दण मागयदशयन प्रदान करते  

(i)  हे ग्राहकाांना त्याांच्याकडून योग्य पाठपरुावा करण्यासाठी स्मरणपत्र म्हणून काम करते  

(j)  हे छोटी-मोठी, लहान शहर े आद्दण अगदी खेड्याांमध्ये आद्दथयक सांस्थाांसाठी अद्याप 

अस्पद्दशयत समदृ्ध के्षत्र द्दमळवण्यात मदत करते  

(k) आद्दथयक जाद्दहरातींना उद्दिष्टे, उद्दिष््टयपूणय व्यवसाय द्दक्रयाकल्प, ज्यासाठी 

जाद्दहरातदाराला अद्दतररि द्दनधीची आवश्यकता असते, यासाठी आवश्यक ते देणे 

आवश्यक असल्याने कां पनीला अशा जाद्दहरातींद्वार ेव्यापक प्रद्दसद्धी द्दमळते  
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(l)  आद्दथयक जाद्दहराती दलाल तसेच हमीदार याांच्यासाठी कणा म्हणून काम करतात, जे 

जाद्दहरातदार आद्दण ग्राहक याांच्यातील "मध्यस्थ" असतात  

(m) शेवटी, आद्दथयक जाद्दहराती व्यवसायाच्या द्दवस्तारासाठी आद्दण द्दवद्दवधीकरणासाठी 

सावयजद्दनक द्दनधी एकद्दत्रत करून देशाच्या आद्दथयक आद्दण औद्योद्दगक वाढीस 

अप्रत्यक्षपणे मदत आद्दण समथयन करतात  

६. सामदुाहयक प्रहतमा जाहहरात:  

सामदुाद्दयक प्रद्दतमा जाद्दहरात द्दवके्रत्याबिल योग्य दृष्टीकोन द्दनमायण करण्यासाठी आद्दण 

द्दवद्दशष्ट उत्पादन द्दकां वा सेवा द्दवकण्यापेक्षा जाद्दहरातदारासाठी (उत्पादनाची द्दचांता द्दकां वा 

द्दवक्रीची द्दचांता) व्यसायातील पत  द्दकां वा प्रद्दतमा तयार करण्यासाठी सांकल्पन द्दकां वा उिीष्ट 

केली जाते  सांस्थात्मक जाद्दहरात बाजारासाठी चाांगली जनसांपकय  प्रद्दतमा तयार करण्यासाठी 

आद्दण त्याच्या उत्पादनाांना सांरक्षण देण्यासाठी केली जाते  त्यामळेु सांस्थात्मक जाद्दहराती 

ही सांरक्षक जाद्दहराती आद्दण जनसांपकय  सेवा जाद्दहराती असू शकतात  जनसांपकय  सांस्थात्मक 

जाद्दहरातींचे उद्दिष्ट कमयचारी, गुांतवणूकदार द्दकां वा सामान्य लोकाांमध्ये कां पनीची 

(जाद्दहरातदार) अनकूुल प्रद्दतमा द्दनमायण करणे आहे  सावयजद्दनक सेवा सांस्थात्मक 

जाद्दहरातींचा उिेश लोकाांचा दृद्दष्टकोन द्दकां वा वतयन समाजाच्या द्दकां वा मोठ्या प्रमाणावर 

लोकाांच्या भल्यासाठी बदलणे आहे  सांरक्षक जाद्दहरातींचा उिेश ग्राहकाांना उत्पादन 

खरदेीच्या हेतूांजवजी त्याांच्या सांरक्षक खरदेीच्या हेतूांना आकद्दषयत करणे आहे  बाटा, टाटा, 

डनलॉप, जेके, बॉम्बे डाई ांग इत्यादी नावाांचा वापर करून लोकाांच्या मनात आपली प्रद्दतमा 

द्दनमायण करण्यात बहुताांश कां पन्या यशस्वी होतात  

७. जनसंपकथ  जाहहरात:  

ही सांस्थात्मक जाद्दहरातींचा एक भाग आहे  जनसांपकय  जाद्दहरातींचा मूळ उिेश ग्राहक, 

बकँसय, परुवठादार, सरकारी सांरक्षक आद्दण सामान्य जनता याांच्याशी सौहादयपूणय आद्दण 

द्दनरोगी सांबांध प्रस्थाद्दपत करणे हा आहे  जनसांपकय  जाद्दहरात कां पनी त्याांच्या धोरणाांमधील 

बदल, द्दवकासात्मक उपक्रम, कमयचारी सांपावर असताना त्याांची द्दस्थती आद्दण भूद्दमका 

जाहीर करते  ह े कां पनीला अनास्था असलेल्या गटाांनी तयार केलेल्या कां पनीबिलच्या 

चकुीच्या सांकल्पना दूर करण्यास मदत करते  वस्तूांच्या कमी परुवठ्याच्या काळात, 

जनसांपकय  जाद्दहराती ग्राहकाांचे द्दहत जपण्यास मदत करतात  कां पनी परुवठ्याच्या 

सामान्यतेबिल आश्वासन देते आद्दण आपल्या ग्राहकाांना कां पनीस सहन करण्याची द्दवनांती 

करते  सांस्थात्मक जाद्दहराती आद्दण जनसांपकय  जाद्दहराती एकमेकाांना पूरक आहेत  दोन्ही 

सामदुाद्दयक  प्रद्दतमा तयार करण्यासाठी द्दनदेद्दशत आहेत  सामदुाद्दयक व्यवसाय सांस्था 

जनसांपकय  जाद्दहरातींचा अवलांब का करू शकते याची अनेक कारणे आहेत   ती पढुीलप्रमाणे 

आहेत: 

(१) सांस्थेची अनकूुल प्रद्दतमा द्दनमायण करण्यासाठी  

(२) चाांगले परुवठादार सरुद्दक्षत ठेवण्यासाठी आद्दण वाढवण्यासाठी  

(३) द्दवके्रत्याांचीपत द्दनमायण करण्यासाठी  
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(४) ग्राहकाांना जागतृ करणे आद्दण त्याांना चाांगल्या प्रकार ेसेवा देणे  

(५) वतयमान आद्दण सांभाव्य भागधारकाांचे द्दहत जागतृ करण्यासाठी  

(६) सांपादन दरम्यान व्यवसाय सांस्थेबिलचे गैरसमज दूर करणे  

(७)  कमयचाऱयाांचा द्दवश्वास द्दजांकण्यासाठी  

(८) समाजसेवा करण्यासाठी  

(९)  लोकाांना सामाद्दजक दषु्ट्कृत्ये, आरोग्यधोके इत्यादींबिल जागरूक करण्यासाठी  

(१०) द्दवद्दशष्ट कारणासाठी सावयजद्दनक समथयन प्राप्त करण्यासाठी  

८. संस्थात्मक जाहहरात:  

सांस्थात्मक जाद्दहरातींचा उिेश सवयसाधारणपणे लोकाांच्या मनात उत्पादकाांची प्रद्दतष्ठा 

द्दनमायण करणे आहे  जाद्दहरात सांदेशामध्ये कां पनी, द्दतचे लोक, सामाद्दजक कल्याणकारी 

उपक्रमाांना चालना देण्यासाठी, ग्राहकाांच्या समाधानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी द्दतचे 

तांत्रज्ञानातील यश, कां पनीच्या आद्दथयक प्रगतीतील वाटा इत्यादीबिल साांगण्यासाठी 

द्दनदेद्दशत केले आहे  अशा जाद्दहराती ताबडतोब उच्च द्दवक्रीच्या स्वरूपात फायदे देत 

नाहीत  परांत ु ते दीघयकाळात कां पनीसाठी चाांगले पाऊल द्दनमायण करतात  सामदुाद्दयक 

प्रद्दतमेच्या वाढीसह कां पनीची स्पधायत्मक ताकद वाढते  उच्च प्रद्दतद्दष्ठत कां पनीसाठी नवीन 

उत्पादन बाजारात आणणे खूप सोपे आहे  मळुात सांस्थात्मक जाद्दहरातींचे उद्दिष्ट 

सावयजद्दनक वगयणीद्वार ेभाांडवल उभारणीसाठी सावयजद्दनक समथयन द्दमळवणे असते  खालील 

मिेु सामान्यतः सांस्थात्मक जाद्दहरातींमध्ये सांदद्दभयत केले जातात: 

(१) व्यवसाय सांस्थेचेचे सांशोधन आद्दण द्दवकास  

(२) व्यवसाय सांस्थेच्या कारखान्याांची द्दकां वा शाखाांची सांख्या  

(३)  कमयचाऱयाांची सांख्या आद्दण त्याांना देण्यात येणाऱया सदु्दवधा  

(४)  परदेशी सहयोग, जर असेल तर  

(५)  व्यवसाय सांस्थेचे द्दवतरण जाळे 

(६)  व्यवसाय सांस्थेची बाजार द्दस्थती  

(७)  व्यवसाय सांस्थेद्वार ेप्रस्ताव  केलेली उत्पादने द्दकां वा सेवा  

(८)  व्यवसाय सांस्थेने हाती घेतलेले समाजकल्याण काययक्रम इ  

९. आंतरजाल जाहहरात:  

आांतरजाल सदु्दवधा समुार े ३० वषाांपासून आहे  याची सरुुवात १९६० च्या दशकाच्या 

सरुुवातीस यूएसए मध्ये झाली, जेव्हा अमेररकन लष्ट्करी द्दवभागाने याला देशभरातील 
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सांशोधक आद्दण लष्ट्करी सदु्दवधाांसाठी सपुर कॉम््यटुर सांपे्रषणाचे साधन म्हणून पाद्दहले  

१९९० च्या दशकात त्याचा व्यावसाद्दयक स्फोट होईपयांत, आांतरजाल ह े द्दलांक केलेल्या 

सांगणकाांचे तलुनेने अस्पष्ट जाळे राद्दहले - मखु्यतः शैक्षद्दणक, लष्ट्करी सांशोधक आद्दण 

जगभरातील शास्त्रज्ञ इलेक्रॉद्दनक मेल पाठवण्यासाठी आद्दण प्राप्त करण्यासाठी, फाइल्स 

हस्ताांतररत करण्यासाठी आद्दण डेटाबेसमधून माद्दहती शोधण्यासाठी द्दकां वा पनुप्रायप्त 

करण्यासाठी - सध्या , आांतरजाल हे इद्दतहासातील सवायत जलद वाढणार ेमाध्यम आहे, जे 

व्यवसाय आद्दण जाद्दहराती या दोन्ही के्षत्रातील लोकाांच्या द्दवस्ततृ शे्रणीसाठी अद्दवश्वसनीय 

सांधी देते  जाद्दहरातदाराांसाठी, सांभाव्य ग्राहकाांचे सांपूणय नवीन जग आहे  

१०. प्राथहमक मागणी जाहहरात:  

प्राथद्दमक मागणी जाद्दहरातींचे मखु्य उद्दिष्ट नवीन उत्पादन द्दकां वा सेवा शे्रणीसाठी मागणी 

द्दनमायण करणे आहे  नवीन द्दवकद्दसत उत्पादनाच्या बाबतीत द्दकां वा महाग स्वरूपाच्या 

उत्पादनाांच्या बाबतीत हे आवश्यक आहे  उदाहरणाथय , कार, रदे्दिजरटेर, वॉद्दशांग मशीन, 

घड्याळ इ  अशा जाद्दहराती ग्राहकाांच्या एका वगायकडे द्दनदेद्दशत केल्या जातात; हे द्दनवडक 

मागणी जाद्दहराती म्हणून देखील वणयन केले आहे  उत्पादनाच्या जीवनचक्राच्या पररचयाच्या 

ट््यात याचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो  प्राथद्दमक मागणी म्हणजे जेव्हा सांभाव्य 

खरदेीदार, द्दकां वा सांभाव्य, प्रथमच उत्पादन द्दकां वा सेवेमध्ये स्वारस्य दाखवत असतो  

बऱ याचदा असे होते कारण उत्पादन द्दकां वा सेवेच्या सांकल्पनेचे सांभाव्य खरदेीदार कधीच 

उघडकीस येत नाहीत द्दकां वा त्याांना ते कधीच समजत नाही  पण आता नवीन 

पररद्दस्थतीमळेु त्याला/द्दतची अचानक गरज भासू लागली आहे  

११. हनवडक मागणी जाहहरात:  

उत्पादनाच्या जीवनचक्राच्या वाढीच्या ट््यात वाढत्या स्पधेला तोंड देण्यासाठी द्दनवडक 

मागणी जाद्दहराती केल्या जातात  येथे, द्दवद्दशष्ट उत्पादन द्दकां वा सेवेची मागणी पढेु ढकलणे ह े

जाद्दहरातीचे उद्दिष्ट आहे  अनेकदा, या ट््यात जाद्दहरात कमी माद्दहतीपूणय आद्दण अद्दधक 

भावद्दनक होते  जाद्दहरातीव्यापार द्दचन्हाच्या नावाच्या आठवणीवर भर देऊनव्यापार 

द्दचन्हामधील सूक्ष्म फरकाांवर जोर देऊ शकतात  या ट््यावर, द्दकमतीचा वापर शस्त्र म्हणून 

ही केला जाऊ शकतो कारण सवय स्पधयकाांची उत्पादने गणुवते कत जवळजवळ सारखीच 

असतात  द्दनवडक मागणी म्हणजे जेव्हा एखाद्या सांभाव्य ग्राहकाची गरज असते, गरज 

ओळखली जाते आद्दण सद्दक्रयपणे उपाय शोधले जातात  या प्रकरणाांमध्ये, त्याच्या गरजा 

सोडवण्याच्या आपल्या कां पनीच्या क्षमतेमध्ये त्याला सोयीस्कर वाटत असेल तर सांभाव्य 

ग्राहका तमुच्याकडे येईल  जेव्हा एखाद्याला द्दनवडक मागणी असते तेव्हा ते त्याांच्या 

माद्दहतीच्या शोधात अद्दधक सद्दक्रय असतात  ते सहसा वेगवेगळ्या कां पन्याांच्या गणुवत का, 

मूल्य आद्दण प्रस्तावाांची तलुना करण्यासाठी स्वतःला परुसेा वेळ देतात  म्हणून जेव्हा ते 

तमु्हाला कॉल करत असतील तेव्हा ते कदाद्दचत इतराांना देखील कॉल करत असतील  

१२. उत्पादनाची जाहहरात:  

उत्पादनाची जाद्दहरात म्हणजे मूतय उत्पादनाची जाद्दहरात  उत्पादनाच्या द्दवपणनासाठी, 

जाद्दहरात हे एक शद्दिशाली साधन म्हणून उदयास आले आहे  उत्पादन असे काहीही असू 
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शकते ज्यामध्ये व्यापारी व्यवहार करतो द्दकां वा व्यापार करतो  उत्पादन मूतय द्दकां वा अमूतय 

असू शकते  रदे्दडओ, साबण, पेन कापड इत्यादी उत्पादने मूतय उत्पादने आहेत आद्दण 

डॉक्टर, वकील, अद्दभयांता इत्यादी व्यावसाद्दयक लोकाांच्या सेवा ही अमूतय उत्पादने आहेत  

कोणत्याही जाद्दहरात मोद्दहमेची मूलभूत गोष्ट ही वस्तदु्दस्थती स्थाद्दपत करणे आहे की 

पयाययाांपैकी जाद्दहरात केलेले उत्पादन सवोत कम आहे  अशा प्रकार ेउत्पादन हे कोणत्याही 

जाद्दहरात काययक्रमाचे रृदय असते  जाद्दहरातीमळेु नवीन उत्पादनाचा बाजारात सहज प्रवेश 

शक्य होतो  

सेवा जाहहरात: सेवा जाद्दहरात सावयजद्दनक द्दहतासाठी कायय करण्यासाठी सांकल्पनकेलेली 

आहे  लोककल्याण आद्दण सामाद्दजक द्दवकासासाठी हे काम हाती घेतले आहे  हे गैर-

व्यावसाद्दयक सांस्थात्मक जाद्दहरातींचे स्वरूप आहे  या प्रकारच्या जाद्दहरातींमध्ये, दृष्टीकोन 

द्दकां वा वतयन बदलण्याच्या उिेशाने सांदेश देणे आद्दण पररणामी, मोठ्या प्रमाणावर जनतेला 

फायदा देणे हे उद्दिष्ट आहे  सावयजद्दनक कल्याणाचा प्रचार करण्यासाठी सरकार आद्दण इतर 

सांस्थाांद्वार े याचा वापर केला जातो  लहान कौटुांद्दबक द्दनकष, कायायत्मक साक्षरता आद्दण 

पयायवरणीय स्वच्छता इत्यादींवर लक्ष कें द्दद्रत करणाऱया जाद्दहराती आपण अनेकदा पाहतो  

भारत सरकार आद्दण अनेक औद्योद्दगक घराणे कुटुांब द्दनयोजन काययक्रम, राष्ट्रीय एकात्मता, 

रोजगार सहाय्य योजना, स्वच्छता मोहीम, लसीकरणाची गरज, हुांडाद्दवरोधी कारण, अांमली 

पदाथाांचे व्यसन, एड्स, वन्यजीव सांरक्षण, रस्ता सरुक्षा उपाय, यासांबांधी जाद्दहरात मोद्दहमेचे 

प्रायोजकत्व करत आहेत  प्रौढ साक्षरता काययक्रम, इ  आज,बहुतेक उत्पादक आद्दण 

व्यावसाद्दयकाांनी देखील जनतेच्या द्दहतासाठी जाद्दहराती देणे सरुू केले आह े सावयजद्दनक 

मालमते कची काळजी घेण्याचे आवाहन करणाऱया भारतीय रेल्वेने प्रद्दसद्ध केलेल्या जाद्दहराती 

आद्दण कॅन्सर सोसायटी ऑफ इांद्दडयाने मोफत ककय रोग तपासणीसाठी प्रद्दसद्ध केलेल्या 

जाद्दहराती सामाद्दजकदृष््टया सांबांद्दधत कारणाांसाठी आहेत  अनेक कां पन्याांनी सावयजद्दनक सेवा 

जाद्दहरातींचा अवलांब करून कुष्ठरोग द्दनमूयलन काययक्रमाला पाद्दठांबा देणे, प्रदूषण टाळणे, 

सरुद्दक्षत वाहन चालवणे, रिदान मोहीम इत्यादी सावयजद्दनक कारणे देखील हाती घेतली 

आहेत  एड्स आद्दण त्याच्या प्रद्दतबांधाांबिल जागरूकता द्दनमायण करण्यासाठी, लोवे द्दलांटासने 

दूरद्दचत्रवाणी/द्दचत्रपट/ध्वनीमदु्दद्रत द्दचत्रफीत मोद्दहमेची रचना केली आहे  

१३. राष्ट्रीय जाहहरात:  

हे सामान्यत: मान्यताप्राप्त  वस्तूांच्या द्दनद्दमयतीद्वार े केले जाते, ज्यासाठी देशभरातील 

ग्राहकाांना जाद्दहरात सांदेश पाठवले जातात  राष्ट्रीय वतृ कपते्र, रदे्दडओ आद्दण दूरद्दचत्रवाणी 

जाळेसह जवळजवळ सवय शक्य माध्यमे राष्ट्रीय जाद्दहरातींसाठी काययरत आहेत  उत्पादन 

सेवा आद्दण कल्पना, ज्याांना देशभरात मागणी आह,े राष्ट्रीय जाद्दहरातींसाठी योग्य आहेत  

भारतात, इांद्दडयन एअरलाईन द्दहांदसु्तान लीव्हर द्दल , द्दवको, गोदरजे, बजाज आद्दण 

द्दकलोस्कर ह े राष्ट्रीय स्तरावरील काही आघाडीचे जाद्दहरातदार आहेत  त्याचप्रमाणे, 

प्रक्षालक, साबण,  सौंदययप्रसाधने, स्कूटर, कार आद्दण सायकली ही काही उत्पादने आहेत, 

ज्याांची देशभर जाद्दहरात केली जाते  
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३.३ जाहहरातींचे वगीकरण 

जाद्दहरातीचे वगीकरण थेट जाद्दहरात योजनेशी सांबांद्दधत आहे  एक प्रभावी जाद्दहरात योजना 

द्दवकद्दसत करून, खचय केलेल्या रकमेकडे दलुयक्ष करून जाद्दहरात गुांतवणकुीवर सकारात्मक 

परतावा वाढवण्याची शक्यता आहे  

जाद्दहरात व्यवस्थापनामध्ये, जाद्दहरातींचे द्दकां वा जाद्दहरातीचे द्दवद्दवध प्रकारचे वगीकरण केले 

जाते  यात वगीकरण स्पष्ट करण्यासाठी ५ प्रमखु मदुद््याांचा समावेश आहे आद्दण ते 

खालीलप्रमाणे वगीकृत केले आहे: 

१.  भौगोद्दलक प्रसाराच्या आधारावर, 

२.  लक्ष्य पे्रक्षक द्दकां वा बाजाराच्या आधारावर, 

३.  माध्यमाांच्या आधारावर, 

४.  उिेशाच्या आधारावर, 

५.  द्दक्रयाांच्या आधारावर  

१. भौगोहलक क्षेत्रावर आधाररत वगीकरण: 

द्दवके्रते राष्ट्रीय आद्दण द्दकरकोळ/स्थाद्दनक जाद्दहरातींसह ग्राहक बाजारपेठेत जाद्दहरात 

करतात ज्यामळेु प्राथद्दमक द्दकां वा द्दनवडक मागणी उते कद्दजत होऊ शकते  

१. जागहतक जाहहरात: 

आांतरराष्ट्रीय जाद्दहरातींची सांकल्पना जागद्दतक द्दवपणनाला प्रद्दतसाद म्हणून केली जाते 

ज्यामळेु जाद्दहरात सांस्था आांतरराष्ट्रीय महामांडळाांकडून आांतरराष्ट्रीय माध्यमाांमध्ये 

जाद्दहरातींचा मागय बदलू शकते  एकेकाळी राष्ट्रीय स्तरावर द्दवकले जाणार ेसमान उत्पादन 

आता त्याच जाद्दहरातींच्या आधार े सांपूणय जगाला द्दवकले जाऊ शकते  उदा  कोक सवय 

देशाांमध्ये समान प्रमाद्दणत जाद्दहराती वापरत आह े पे्सी राष्ट्रीय सांस्कृतीसाठी समान 

कल्पना स्वीकारते  

२. राष्ट्रीय जाहहरात: 

राष्ट्रीय जाद्दहराती मोठ्या कां पन्याांद्वार े देशव्यापी आधारावर द्दकां वा देशाच्या बहुतेक 

प्रदेशाांमध्ये केल्या जातात  मखु्य वेळेत दूरद्दचत्रवाणी वर द्दकां वा इतर प्रमखु राष्ट्रीय द्दकां वा 

प्रादेद्दशक माध्यमाांमध्ये द्ददसणाऱ या प्रद्दसद्ध कां पन्या आद्दण व्यापार द्दचन्हाच्या बहुतेक 

जाद्दहराती ही राष्ट्रीय जाद्दहरातींची उदाहरणे आहेत  कां पनी द्दकां वा व्यापार द्दचन्हाची वैद्दशष््टये, 

फायदे द्दकां वा उपयोगाांबिल ग्राहकाांना माद्दहती देणे द्दकां वा त्याची आठवण करून देणे आद्दण 

द्दतची प्रद्दतमा तयार करणे द्दकां वा मजबूत करणे हे राष्ट्रीय जाद्दहरातदाराांचे उद्दिष्ट आहेत 

जेणेकरून ग्राहकाांना ते खरदेी करण्याची प्रवतृ की असेल  
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३. हकरकोळ / स्थाहनक जाहहरात: 

द्दकरकोळ द्दवके्रत्याांद्वार े स्थाद्दनक व्यापाऱयाांकडून ग्राहकाांना द्दवद्दशष्ट दकुानात  खरदेी 

करण्यासाठी, द्दकां वा स्थाद्दनक सेवा वापरण्यासाठी द्दकां वा द्दवद्दशष्ट आस्थापनाचे सांरक्षण 

करण्यासाठी प्रोत्साद्दहत करण्यासाठी जाद्दहरात केली जाते  द्दकरकोळ द्दकां वा स्थाद्दनक 

जाद्दहरातींमध्ये द्दकां मत, कामाचे तास, सेवा, वातावरण, प्रद्दतमा द्दकां वा व्यापारी मालाचे 

वगीकरण यासारख्या द्दवद्दशष्ट सांरक्षक हेतूांवर जोर द्ददला जातो  द्दकरकोळ द्दवके्रते ग्राहकाांची 

रहदारी वाढवण्याबाबत द्दचांतीत असतात, त्यामळेुच त्याांच्या जाद्दहराती अनेकदा थेट कृती 

जाद्दहरातींचे रूप धारण करतात जे तात्काळ ग्राहकाांची रहदारी वाढवण्याबाबत आद्दण द्दवक्री 

द्दनमायण करण्यासाठी सांकल्पन केलेले असतात  

४. वापरलेल्या माध्यमांवर आधाररत वगीकरण: 

जाद्दहरातीसाठी कोणतेही माध्यम प्रभावीपणे वापरले जाऊ शकते  या द्दनकषाांवर आधाररत 

जाद्दहरातीच्या अनेक शाखा असू शकतात  खाली द्दवद्दवध शे्रणी द्दकां वा जाद्दहरातींचे प्रकार 

नमूद केले आहेत: 

जाहहरात छापण:े वतथमानपत्र,े माहसके, माहहतीपत्रके, हवाई जाहहराती: 

छापीलमाध्यम हे नेहमीच लोकद्दप्रय जाद्दहरातीचे माध्यम राद्दहले आहे  वतयमानपते्र आद्दण 

माद्दसकाांद्वार े उत्पादनाांची जाद्दहरात करणे ही एक सामान्य गोष्ट आहे  या व्यद्दतररि, 

छापीलमाध्यम  जाद्दहरातींच्या उिेशाांसाठी प्रचारात्मक माद्दहतीपत्रके आद्दण फ्लायसयसारखे 

पयायय देखील देतात  वतृ कपते्र आद्दण माद्दसके जाद्दहरातींनी व्यापलेले के्षत्र, जाद्दहरातीचे स्थान 

(पढुचे पान/मधले पान) तसेच प्रकाशनाांच्या वाचक सांख्येनसुार जाद्दहरातींची जागा 

द्दवकतात  मदु्दद्रत जाद्दहरातींची द्दकां मत देखील त्या कोणत्या परुवणीत द्ददसतात त्यावर 

अवलांबून असते  

बाह्य जाहहरात: फलक, मडंप, व्यापारप्रदशथन आहण कायथक्रम: 

बाह्य जाद्दहरात हा देखील जाद्दहरातीचा एक अद्दतशय लोकद्दप्रय प्रकार आह,े जो घराबाहेरील 

ग्राहकाांना आकद्दषयत करण्यासाठी अनेक साधने आद्दण तांत्राांचा वापर करतो  बाह्य 

जाद्दहरातींची सवायत सामान्य उदाहरणे म्हणजे फलक, मांडप आद्दण कां पनीद्वार े आयोद्दजत 

केलेले अनेक काययक्रम आद्दण व्यापार प्रदशयन  रहदाराांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी फलक 

जाद्दहरात खरोखरच क्षलु्लक आद्दण आकषयक असावी  मांडप कां पनीच्या उत्पादनाांसाठी 

केवळ सलुभ सदु्दवधा देत नाहीत तर कां पनीच्या उत्पादनाांचा प्रचार करण्यासाठी एक प्रभावी 

जाद्दहरात साधन म्हणूनही काम करतात  कां पन्याांद्वार ेअनेक व्यापारप्रदशयन आद्दण काययक्रम 

आयोद्दजत करणे द्दकां वा त्याांना प्रायोद्दजत करणे देखील एक उत्कृष्ट जाद्दहरात सांधी देते  

a) प्रसारण जाहहरात: दूरदशथन, रहेडओ आहण आंतरजाल: 

प्रसारण जाद्दहरात हे एक अद्दतशय लोकद्दप्रय जाद्दहरात माध्यम आहे ज्यामध्ये दूरद्दचत्रवाणी, 

रदे्दडओ द्दकां वा आांतरजाल सारख्या अनेक शाखा आहेत  दूरद्दचत्रवाणी च्या जाद्दहराती 

आल्यापासून त्या खूप लोकद्दप्रय झाल्या आहेत  दूरद्दचत्रवाणी जाद्दहरातीची द्दकां मत अनेकदा 
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जाद्दहरातीचा कालावधी, प्रसारणाची वेळ (मखु्य वेळ) आद्दण अथायतच ज्या दूरद्दचत्रवाणी 

वाद्दहनीवर जाद्दहरात प्रसाररत केली जाणार आहे त्याची लोकद्दप्रयता यावर अवलांबून असते  

नवीन यगुाच्या माध्यमामळेु रेद्दडओने त्याचे आकषयण गमावले असेल, परांत ु रदे्दडओ हा 

छोट्या जाद्दहरातदाराांच्या पसांतीस उतरला आहे  रदे्दडओ द्दजांगल्स ह े खूप लोकद्दप्रय 

जाद्दहरात माध्यम आहेत आद्दण त्याांचा पे्रक्षकाांवर मोठा प्रभाव आहे  

५. लक्ष्य प्रके्षकावर आधाररत वगीकरण: 

ग्राहक जाहहरात:  

एकूण जाद्दहरातींचा फार मोठा भाग ग्राहकाांच्या उत्पादनाांच्या खरदेीदाराांना द्दनदेद्दशत केला 

जातो जे त्याांच्या स्वत: च्या वापरासाठी द्दकां वा त्याांच्या कुटुांबासाठी खरदेी करतात  ही 

वस्तदु्दस्थती आह ेकी ग्राहक वस्तूांचे खरदेीदार सामान्यतः खूप मोठे असतात आद्दण मोठ्या 

भौगोद्दलक के्षत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर द्दवतररत केले जातात हे द्दवपणन साधन म्हणून 

जाद्दहरातीचे महत्त्व वाढवते  अशा जाद्दहरातींचे प्राबल्य कोणत्याही सामान्य छापीलमाध्यम 

जसे की वतयमानपते्र, माद्दसके इ  मध्ये पाद्दहल्यास द्ददसून येते  या जाद्दहराती थेट 

खरदेीदार/ग्राहकाांना आवाहन करून जाद्दहरात केलेल्या उत्पादनाांच्या द्दवक्रीला प्रोत्साहन 

देण्यासाठी असतात  अशा जाद्दहरातीला ग्राहक जाद्दहरात म्हणतात  

व्यवसाय-ते-व्यवसाय जाहहरात: 

कां पन्याांसाठी औद्योद्दगक वस्तू द्दकां वा सेवा खरदेी करणाऱ या द्दकां वा प्रभाद्दवत करणाऱ या 

व्यिींना लक्ष्य केलेल्या जाद्दहरातींना व्यवसाय-ते-व्यवसाय जाद्दहरात म्हणून ओळखले 

जाते  औद्योद्दगक वस्तू ही अशी उत्पादने आहेत जी एकतर दसुऱ या उत्पादनाचा भौद्दतक 

भाग बनतात (कच्चा माल द्दकां वा घटक भाग), द्दकां वा इतर वस्तू (यांत्रसामग्री) तयार 

करण्यासाठी वापरल्या जातात द्दकां वा कां पनीचा व्यवसाय चालवण्यासाठी वापरल्या जातात 

(उदा , कायायलयीन परुवठा, सांगणक) व्यवसाय जसे की द्दवमा, प्रवास सेवा आद्दण आरोग्य 

सेवा देखील या शे्रणीमध्ये समाद्दवष्ट आहेत  

व्यावसाहयक जाहहरात: 

डॉक्टर, वकील, दांतद्दचद्दकत्सक, अद्दभयांते द्दकां वा प्राध्यापक याांसारख्या व्यावसाद्दयकाांना 

त्याांच्या व्यवसाय द्दक्रयाांमध्ये कां पनीचे उत्पादन वापरण्यास प्रोत्साद्दहत करण्यासाठी त्याांना 

लद्दक्ष्यत केलेल्या जाद्दहरातीचा वापर व्यावसाद्दयकाांना अांद्दतम वापरकत्याांना कां पनीच्या 

उत्पादनाच्या वापराची द्दशफारस करण्यासाठी द्दकां वा द्दनद्ददयष्ट करण्यासाठी प्रोत्साद्दहत 

करण्यासाठी देखील केला जाऊ शकतो  

व्यापार जाहहरात: 

घाऊक द्दवके्रते, द्दवतरक आद्दण द्दकरकोळ द्दवके्रते याांसारख्या द्दवपणन प्रणाली सदस्याांना 

लद्दक्ष्यत केलेल्या जाद्दहरातींना व्यापार जाद्दहराती म्हणून ओळखले जाते  चॅनेल सदस्याांना 

उत्पादकाांच्या मान्यताप्राप्त उत्पादनाांचा त्याांच्या ग्राहकाांना साठा, प्रचार आद्दण पुनद्दवयक्री 

करण्यास प्रोत्साद्दहत करणे हे व्यापार जाद्दहरातीचे उद्दिष्ट आहे  
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औद्योहगक जाहहरात: 

औद्योद्दगक वापरकत्याांकडे द्दनदेद्दशत केलेल्या जाद्दहराती (कच्चा माल, घटक भाग, 

यांत्रसामग्री इ  खरदेीदार) औद्योद्दगक जाद्दहराती म्हणून गणल्या जातात, म्हणजे, जे ग्राहक 

त्याांच्या औद्योद्दगक वापरासाठी वस्तू खरदेी करतात आद्दण या ग्राहकाांसाठी द्दनदेद्दशत 

केलेल्या जाद्दहराती औद्योद्दगक जाद्दहराती म्हणून ओळखल्या जातात  

कृषी जाहहरात: 

द्दबयाणे, रॅक्टर आद्दण इतर कृषी अवजार े खरदेीसाठी शतेकऱ याांना लक्ष्य केले जाणाऱ या 

जाद्दहराती कृषी जाद्दहराती म्हणून गणल्या जातात  

६. उिेशावर आधाररत वगीकरण: 

उत्पादन हकंवा गैर-उत्पादन: 

उत्पादन ही एक वस्तू द्दकां वा सेवा आहे ज्यासाठी ग्राहक एखाद्या मूल्याची देवाणघेवाण 

करतील  उत्पादनाच्या जाद्दहरातीचा उिेश जाद्दहरातदाराांना वस्तू द्दकां वा सेवा द्दवकणे हा 

आहे  सेवा ही अमूतय उत्पादने आहेत  त्यामध्ये आद्दथयक, कायदेशीर, वैद्यकीय आद्दण इतर 

मनोरांजन सेवाांचा समावेश आहे  गैर-उत्पादन जाद्दहरात म्हणजे सांस्थात्मक द्दकां वा 

सामदुाद्दयक  जाद्दहराती ज्यामध्ये जाद्दहरातदार आपली प्रद्दतमा चमकवण्याचा द्दकां वा एखाद्या 

समस्येबिल लोकाांच्या मतावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करतो  येथे उिेश काही द्दवकणे 

नाही, तर अशी सांस्था अद्दस्तत्वात आहे हे जनतेला कळवणे हा आहे  

व्यावसाहयक हकंवा गैर-व्यावसाहयक: 

व्यावसाद्दयक द्दकां वा गैर-व्यावसाद्दयक जाद्दहराती समजून घेणे खूप सोपे आहे  जाद्दहरातींचा 

द्दवचार नफा कमावणे असेल तर ती व्यावसाद्दयक जाद्दहरात आहे  जाद्दहरातींचा द्दवचार नफा 

कमावण्यासाठी नसेल, तर ती अव्यावसाद्दयक जाद्दहरात आहे  आपण पाहतो त्या बहुताांश 

जाद्दहराती व्यावसाद्दयक असतात  

प्राथहमक-मागणी आहण हनवडक- मागणी जाहहरात: 

प्राथद्दमक मागणी जाद्दहराती उत्पादनाांच्या द्दवद्दशष्ट शे्रणीची आवश्यकतेवर जोर देते , फि 

एका व्यापार द्दचन्हाची उत्पादने द्दवकणे एवढाच हेतू नसतो  'द्दहरा कायमस्वरूपी आहे' हे डी 

द्दबअसयच्या व्यापार द्दचन्हाची द्दवक्री करण्यासाठी नाही तर द्दहऱयाांची गरज द्दनमायण 

करण्यासाठी वापर केला आहे  एकदा द्दवद्दशष्ट शे्रणीची आवश्यकता स्थाद्दपत झाल्यानांतर, 

द्दनवडक मागणी जाद्दहराती द्दचत्रात येतात  या जाद्दहराती उत्पादनाच्या द्दवद्दशष्ट 

व्यापारद्दचन्हावर लक्ष कें द्दद्रत करतात आद्दण त्याचा प्रचार करण्याचा प्रयत्न करतात  डी 

द्दबयसयने द्दहऱयाांचे दाद्दगने लोकद्दप्रय केल्यानांतर द्दनवडक मागणीच्या जाद्दहरातींना सरुुवात 

केली  
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प्रत्यक्ष कृती हकंवा अप्रत्यक्ष कृती जाहहरात: 

काही वेळा पे्रक्षकाांचा प्रद्दतसाद लगेच द्दमळावा म्हणून जाद्दहराती तयार केल्या जातात  या 

प्रकारच्या जाद्दहरातींना थेट कृती जाद्दहराती म्हणतात  सामान्यतः, या प्रकारच्या 

जाद्दहरातींमध्ये टोल िी क्रमाांक आद्दण द्दवक्री प्रसार प्रोत्साहन असते  अप्रत्यक्ष-कृती 

जाद्दहराती प्रामखु्याने उत्पादनाबिल जागरूकता द्दनमायण करण्यासाठी केली जातात  

७. कृतीवर आधाररत वगीकरण: 

जाद्दहरातीच्या वगीकरणाचा हा पाचवा भाग आह ेआद्दण त्यात २ उप-मिेु समाद्दवष्ट आहेत 

जसे- 

त्वररत प्रहतसाद: 

अशा प्रकारच्या जाद्दहरातींना उत्पादनाच्या खरदेीच्या स्वरूपात त्वररत प्रद्दतसाद द्दमळतो  

उदाहरणाथय- प्रस्तावाांच्या जाद्दहरातीमळेु उत्पादनाची अद्दधक द्दवक्री होऊ शकते  

अप्रत्यक्ष प्रहतसाद: 

अशा प्रकारच्या जाद्दहराती ग्राहकाांच्या मनात व्यापार द्दचन्ह प्रद्दतमा तयार करण्याचे काम 

करतात जेणे करून ते ठराद्दवक कालावधीत उत्पादने खरदेी करू शकतील  उदाहरणाथय- 

बकँा, द्दवमा पॉद्दलसी इत्यादींशी सांबांद्दधत जाद्दहरात  

३.४ इतर प्रकारच्या जाहहराती 

गुप्त जाहहरात: 

गपु्त जाद्दहरात ही "गरुरल्ला जाद्दहरात" म्हणून ओळखली जाणारी जाद्दहरात ही एक अद्दद्वतीय 

प्रकारची जाद्दहरात आहे ज्यामध्ये द्दचत्रपट, दूरद्दचत्रवाणी प्रदशयन द्दकां वा अगदी क्रीडा 

याांसारख्या काही मनोरांजन माध्यमाांमध्ये उत्पादन द्दकां वा द्दवद्दशष्ट व्यापार द्दचन्हाचा समावेश 

केला जातो  करमणूक काययक्रमात कोणतीही जाद्दहरात नसते तर व्यापार द्दचन्ह द्दकां वा 

उत्पादन सूक्ष्मपणे (द्दकां वा कधीकधी स्पष्टपणे) मनोरांजन काययक्रमात प्रदद्दशयत केले जाते  

सरोगेट जाहहरात- अप्रत्यक्षपण ेजाहहरात: 

कायद्याने एखाद्या द्दवद्दशष्ट उत्पादनाच्या जाद्दहरातीवर बांदी घातली आहे अशा प्रकरणाांमध्ये 

सरोगेट जाद्दहरात ठळकपणे द्ददसून येते  आरोग्यास हानीकारक असलेल्या द्दसगारटे द्दकां वा 

मद्यासारख्या उत्पादनाांच्या जाद्दहरातींवर अनेक देशाांमध्ये कायद्याने बांदी आहे आद्दण म्हणून 

या कां पन्याांना समान व्यापार द्दचन्हाची इतर अनेक उत्पादने आणावी लागतील ज्याांचे नाव 

समान असू शकते जे लोकाांना द्दसगारटे द्दकां वा द्दबअरच्या बाटल्याांची अप्रत्यक्षपणे आठवण 

करून देतात   
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सावथजहनक सेवा जाहहरात - सामाहजक कारणांसाठी जाहहरात: 

सावयजद्दनक सेवा जाद्दहरात हे एक तांत्र आहे जे एड्स, ऊजाय सांवधयन, राजकीय अखांडता, 

जांगलतोड, द्दनरक्षरता, दाररद्रय् आद्दण यासारख्या महत्त्वाच्या बाबी आद्दण सामाद्दजक 

कल्याणकारी कारणाांबिल सामाद्दजकदृष््टया सांबांद्दधत सांदेश देण्यासाठी जाद्दहरातींचा प्रभावी 

सांवाद माध्यम म्हणून वापर करते  डेद्दव्हड ओद्दग्लव्ही ज्याांना जाद्दहरात आद्दण द्दवपणन 

सांकल्पनाांचे प्रणेते मानले जाते त्याांनी सामाद्दजक कारणासाठी जाद्दहरात के्षत्राचा वापर 

करण्यास प्रोत्साद्दहत केले होते  आज सावयजद्दनक सेवा जाद्दहरातींचा वापर द्दवद्दवध 

सामाद्दजक कारणाांसाठी जगभरातील अनेक देशाांमध्ये गैर-व्यावसाद्दयक पद्धतीने केला जात 

आहे  

सेहलहिटी जाहहरात: 

जाद्दहरातीसाठी ख्यातनाम व्यिींचा वापर करण्यामध्ये जाद्दहरात मोद्दहमाांसाठी सेद्दलद्दिटींना 

आमांद्दत्रत करणे समाद्दवष्ट आह,े ज्यामध्ये दूरद्दचत्रवाणी  आद्दण छापील जाद्दहराती आद्दण इतर 

सवय प्रकारच्या जाद्दहरातींचा समावेश आहे  जरी पे्रक्षक अद्दधकाद्दधक हुशार होत आहेत 

आद्दण आधदु्दनक काळातील ग्राहक बहुसांख्य जाद्दहरातींमध्ये केलेल्या अद्दतशयोिीपूणय 

दाव्याांपासून मिु होत असले तरी, अजूनही जाद्दहरातदाराांचा एक द्दवभाग आहे जो अजूनही 

सेद्दलद्दिटीज आद्दण त्याांच्या उत्पादनाांच्या जाद्दहरातीसाठी त्याांची लोकद्दप्रयता यावर 

अवलांबून आहे  

३.५ साराशं 

या द्दवभागात तमु्हाला जाद्दहरातींच्या वगीकरणाच्या सांकल्पनेची ओळख करून देण्यात 

आली आहे  या सांकल्पनाांचा आणखी एकदा साराांश घेऊ   

जाद्दहरात हा सांपे्रषणाचा एक प्रकार आहे आद्दण हा प्रद्दसद्धीचा एक सशलु्क प्रकार आह े

ज्याचा उिेश सांभाव्य ग्राहकाांना उत्पादने आद्दण सेवा आद्दण त्या कशा द्दमळवायच्या आद्दण 

वापरायच्या याबिल माद्दहती देणे हा आहे व्यापार प्रद्दतमा आद्दण व्यापार द्दनष्ठा याांच्या 

द्दनद्दमयती आद्दण मजबतुीकरणाद्वार े त्या उत्पादनाांचा आद्दण सेवाांचा वाढीव वापर द्दनमायण 

करण्यासाठी अनेक जाद्दहराती देखील सांकल्पन केल्या आहेत  या उिेशाांसाठी 

जाद्दहरातींमध्ये अनेकदा माद्दहतीपूणय आद्दण पे्ररक सांदेश असतात  दूरदशयन, रदे्दडओ, द्दचत्रपट, 

माद्दसके, वतयमानपते्र, द्दव्हद्दडओ गेम्स, आांतरजाल यासारख्या सवय माध्यमाांचा वापर 

जाद्दहरातींचे सांदेश देण्यासाठी केला जातो  

कायय, प्रदेश, लक्ष्य बाजार, कां पनीची मागणी, इद्दच्छत प्रद्दतसाद आद्दण माध्यम यावर 

आधाररत जाद्दहरातीचे वगीकरण केले जाऊ शकते  
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३.६ स्वाध्याय 

(अ) प्रश्न संच (तुमची प्रगती तपासा). 

१.  जाद्दहरात सांदेशासह मोठ्या सांख्येने ग्राहकाांपयांत पोहोचण्याचा माध्यम  जाद्दहराती हा 

अजूनही सवायत द्दकफायतशीर मागय आहे  (खर े/खोटे) 

२.  प्राथद्दमक-मागणी जाद्दहराती द्दवद्दशष्ट कां पनीच्या व्यापार द्दचन्हासाठी मागणी द्दनमायण 

करण्यावर लक्ष कें द्दद्रत करतात  (खर े/खोटे) 

३.  व्यवसाय-ते-व्यवसाय जाद्दहराती औद्योद्दगक वस्तूांपरुत्या मयायद्ददत आहेत; द्दवमा, द्दवत क 

आद्दण बदँ्दकां ग याांसारख्या सेवाांचा या वगायत समावेश नाही  (खर/े खोटे) 

४. ____________ जाद्दहरात ही स्थाद्दनक व्यापाऱयाांद्वार े ग्राहकाांना द्दवद्दशष्ट दकुानात 

खरदेी करण्यास, स्थाद्दनक सेवा वापरण्यासाठी द्दकां वा द्दवद्दशष्ट आस्थापनाचे सांरक्षण 

करण्यासाठी प्रोत्साद्दहत करण्यासाठी केली जाते  

१. व्यापार 

२. व्यावसाद्दयक 

३. थेट-प्रद्दतसाद 

४. द्दकरकोळ 

५. राष्ट्रीय द्दकरकोळ 

५. ग्राहक रहदारी तयार करण्याच्या उिेशाने आद्दण ग्राहकाांना खरदेी करण्यास प्रोत्साद्दहत 

करण्याच्या उिेशाने केलेली जाद्दहरात _____ जाद्दहरातीचे रूप घेते  

१. व्यापार 

२. वैकद्दल्पक 

३. व्यावसाद्दयक 

४. प्रत्यक्ष-कृती 

५. व्यापार ते व्यापार 

६. ________अनेक कां पन्याांसाठी व्यापार द्दचन्ह उभारणीच्या प्रयत्नाांचा आधारद्दशला 

आहे  

१. परस्परसांवादी माध्यम 

२. जनसांपकय  जाद्दहरात 

३. ऑनलाईन द्दवपणन 
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४. उत्पादन यथायोजन  

५. वैयद्दिक 

७.  याांपैकी कशामध्ये द्दचत्र द्दकां वा द्दचन्हे नसतात  ? 

१. दूरद्दचत्रवाणी  

२. माद्दसक 

३. वगीकृत जाद्दहराती 

४. द्दसनेमा 

८. जाद्दहरात माध्यम ही द्दवपणन सांपे्रषण एकछत्री सांकल्पना आहे जी ___________ला 

समाद्दवष्ट करते ज_े_______ सांभाव्य ग्राहकाांपयांत घेऊन जातात  

१. माध्यम  वाहने द्दकां वा जाद्दहरात सांदेश प्रणाली   

२. जाद्दहरात सांदेश, माध्यम  वाहने द्दकां वा प्रणाली 

९.  परस्परसांवादी माध्यमाांचे___________असे उत कम वणयन केले जाऊ शकते 

१. द्दवपणन द्दमश्रण 

२. द्दवपणन सांपे्रषण द्दमश्रण 

३. सानकूुद्दलत द्दवपणन सांदेश 

४. माध्यम  जे कां पनी आद्दण ग्राहक याांच्यातील द्दद्व-मागय सांदेशाांना अनमुती देतात 

१०.  छापील जाद्दहरातींना कधी कधी _________असेही म्हणतात  

१. व्यवसाय जाद्दहरात 

२. वतृ कपत्र जाद्दहरात 

३. इलेक्रॉद्दनक जाद्दहरात 

४. वरीलपैकी काहीही नाही 

(ब) खालील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तर ेद्या. 

१) "जाद्दहरात हा वैयद्दिक नसलेला सांवाद आहे"  ते वैयद्दिक का नाही? 

२) द्दवद्दवध प्रकारच्या जाद्दहरातींबिल योग्य उदाहरणाांसह द्दलहा  

३) “द्दवक्री हा जाद्दहरातीचा मखु्य उिेश आह”े, तमु्ही सहमत आहात की नाही? तमुच्या 

उत कराचे समथयन करा  
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४) जाद्दहरात प्रद्दसद्धीपेक्षा वेगळी आहे का? तमुच्या उत कराचे समथयन करा  

५) सरोगेट जाद्दहरात म्हणजे काय? 

६) प्रत्यक्षकृती जाद्दहरात आद्दण अप्रत्यक्ष कृतीजाद्दहरातमध्ये काय फरक आह?े 

७) कां पनीच्या मागणीचे दोन प्रकार साांगा  

प्रश्न संच उत्तर:े 

१.  जाद्दहरात सांदेशासह मोठ्या सांख्येने ग्राहकाांपयांत पोहोचण्याचा माध्यम जाद्दहराती हा 

अजूनही सवायत द्दकफायतशीर मागय आहे  (खर ेखोटे) 

खर े

जाद्दहराती हा अनेक द्दवपणकाांच्या एद्दवसां काययक्रमाांचा एक महत्त्वाचा भाग आहे कारण 

जाद्दहरात सांदेशासह मोठ्या सांख्येने ग्राहकाांपयांत पोहोचण्याचा हा एक प्रभावी मागय 

आहे द्दवशेषतःदूरद्दचत्रवाणी द्दवपणकाांसाठी मोठ्या प्रमाणावर बाजारपेठाांपयांत पोहोचण्याचा 

एक उत्कृष्ट मागय आहे  

२. प्राथद्दमक-मागणी जाद्दहराती द्दवद्दशष्ट कां पनीच्या व्यापार द्दचन्हासाठी मागणी द्दनमायण 

करण्यावर लक्ष कें द्दद्रत करतात  (खर ेखोटे) 

असत्य 

प्राथद्दमक-मागणी जाद्दहरात सामान्य उत्पादन वगय द्दकां वा सांपूणय उद्योगासाठी मागणी उते कद्दजत 

करण्यासाठी सांकल्पन केलेली आहे  द्दनवडक-मागणी जाद्दहराती द्दवद्दशष्ट कां पनीच्या व्यापार 

द्दचन्हासाठी मागणी द्दनमायण करण्यावर लक्ष कें द्दद्रत करतात  उत्पादने आद्दण सेवाांच्या 

बहुताांश जाद्दहराती द्दनवडक मागणी उते कद्दजत करण्याशी सांबांद्दधत असतात आद्दण 

द्दवद्दशष्टव्यापार द्दचन्ह खरदेी करण्याच्या कारणाांवर जोर देतात  

३.  व्यवसाय-ते-व्यवसाय जाद्दहराती औद्योद्दगक वस्तूांपरुत्या मयायद्ददत आहेत; द्दवमा, द्दवत क 

आद्दण बदँ्दकां ग याांसारख्या सेवाांचा या वगायत समावेश नाही  (खर ेखोटे) 

असत्य 

व्यवसाय-ते-व्यवसाय जाद्दहराती अशा व्यिींना लक्ष्य करतात जे त्याांच्या कां पन्याांसाठी 

औद्योद्दगक वस्तू द्दकां वा सेवा खरदेी करतात द्दकां वा प्रभाद्दवत करतात  द्दवमा, द्दवत क आद्दण 

बदँ्दकां ग आद्दण दूरसांचार याांसारख्या व्यावसाद्दयक सेवाांचा देखील या शे्रणीमध्ये समावेश केला 

जातो कारण त्या व्यावसाद्दयक ग्राहक आद्दण अव्यावसाद्दयक ग्राहक दोघाांनाही द्दवकल्या 

जातात  

४.  द्दकरकोळ स्थाद्दनक व्यापाऱयाांद्वार े ग्राहकाांना द्दवद्दशष्ट दकुानाांमधून खरदेी करण्यास, 

स्थाद्दनक सेवा वापरण्यास द्दकां वा द्दवद्दशष्ट आस्थापनाचे सांरक्षण करण्यास प्रोत्साद्दहत 

करण्यासाठी जाद्दहरात केली जाते  
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५.  थेट कारवाईचे स्वरूप घेते जाद्दहरात  

६.  जनसांपकय  जाद्दहरात बऱ याच कां पन्याांसाठी व्यापार द्दचन्ह उभारणीच्या प्रयत्नाांचा 

कोनद्दशला आहे  

७.  याांपैकी कशामध्ये द्दचत्र द्दकां वा द्दचन्हे नसतात  ? 

उत्तर: वगीकृत जाद्दहराती 

वगीकृत जाद्दहराती लहान आद्दण एक स्तांभ रुां द असतात  या जाद्दहरातींमध्ये कोणतेही द्दचत्र 

द्दकां वा द्दचन्हे नसतात  

८.  जाद्दहरात माध्यम ही द्दवपणन सांपे्रषण एकछत्री सांकल्पना आहे जी माध्यम  वाहने द्दकां वा 

प्रणालीला समाद्दवष्ट करते जे सांभाव्य ग्राहकाां जाद्दहरात सांदेश पयांत  घेऊन जातात  

९.  परस्परसांवादी माध्यमाांचे माध्यम म्हणून उपयोग केले जाऊ शकते ज े कां पनी आद्दण 

ग्राहक याांच्यातील द्दद्व-मागय सांदेशाांना अनमुती देतात असे उत कम वणयन केले जाऊ 

शकते 

१०.  छापील जाद्दहरातींना कधीकधी वतृ कपत्र जाद्दहरात असेही म्हणतात  

 

 

 

 

***** 
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४ 

जाहहरात अहभकरण - १ 

घटक रचना  

४.० ईद्दिष्ट े

४.१  प्रस्तावना 

४.२  ऄथथ अद्दण व्याख्या 

४.३  जाद्दहरात ऄद्दभकरण सरंचना अद्दण देउ केलेल्या सेवा 

४.४  जाद्दहरात ऄद्दभकरणाचे प्रकार 

४.५  जागद्दतक ऄद्दभकरणाचा ईदय 

४.६  भारतातील काही शीषथ जाद्दहरात ईद्योगससं्था 

४.७  ऄद्दभकरण द्दनवड द्दनकष 

४.८  ऄद्दभकरण - ग्राहक सबंंध राखणे 

४.९  साराशं 

४.१० स्वाध्याय 

४.० उहिष्ट े 

या प्रकरणाचा ऄभ्यास केल्यानतंर, द्दवद्यार्थयाांना: 

•  जाद्दहरात ऄद्दभकरणाचा ऄथथ अद्दण व्याख्या समजेल. 

•  जाद्दहरात ऄद्दभकरणाची ससं्थात्मक रचना स्पष्ट होइल. 

•  जाद्दहरात ऄद्दभकरणाचे प्रकार द्दवस्ततृपणे समजतील. 

•  भारतातील शीषथ जाद्दहरात ईद्योगससं्था ज्ञात होतील. 

•  ऄद्दभकरण द्दनवडीचे द्दनकष समजतील. 

•  ऄद्दभकरण - ग्राहक सबंंध कसे राखायचे ते स्पष्ट होइल. 

४.१ प्रस्तावना  

सध्याच्या व्यवसायाच्या यगुात जाद्दहरात करणे हे ऄपररहायथ काम झाले अह े अद्दण 

द्ददवसेंद्ददवस जाद्दहरात ससं्थांचे महत्त्व वाढत अहे. या ऄद्दभकरण त्याचं्या ग्राहकानंा 

सजथनशील अद्दण द्दवशेष सेवा प्रदान करतात. जाद्दहरात ऄद्दभकरण हा जाद्दहरात व्यवसाय 

अद्दण ईद्योगाचा गाभा अहे. जाद्दहरात ऄद्दभकरण ही एक स्वतंत्र ईद्योगससं्था अहे जी 

जाद्दहरातींमध्ये द्दवशेष सेवा देण्यासाठी स्थापन केली जाते. जाद्दहरात ऄद्दभकरण ही एक 

ईद्योगससं्था अहे जे जाद्दहरातींची द्दनद्दमथती, रूपरखेा, योग्य द्दठकाणाची द्दनवड अद्दण त्याचं्या 



 

 

जाद्दहरात ऄद्दभकरण - १ 

 

63 

ग्राहकाचं्या ईत्पादनासंाठी अद्दण सेवासंाठी प्रचार मोद्दहमाचें द्दनयोजन अद्दण ऄंमलबजावणी 

करण्यात द्दवशेषज्ञ अहे. 

४.२ अथथ आहण व्याख्या 

४.२.१ अथथ: 

जाद्दहरात व्यवसायाच्या द्दवद्दशष्ट स्वरूपामळेु, ससं्था जाद्दहरात ऄद्दभकरणाच्या सेवांचा वापर 

करतात. बहुतेक ईद्योगससं्थासंाठी, जाद्दहरातींचे द्दनयोजन अद्दण ऄंमलबजावणी जाद्दहरात 

ऄद्दभकरणाद्वार ेकेली जाते. 

ऄमेररकन ऄसोद्दसएशन ऑफ ऄॅडव्हर्ाथयद्दझगं ऄद्दभकरण ज (AAAA) ने जाद्दहरात 

ऄद्दभकरणाची व्याख्या ऄशी केली अहे: 

•  एक स्वतंत्र व्यावसाद्दयक ससं्था 

•  सजथनशील अद्दण व्यावसाद्दयक व्यक्तींचा समहु 

•  जे जाद्दहरात माध्यमांवर जाद्दहरात द्दवकद्दसत करतात, तयार करतात अद्दण जाद्दहरात 

करतात 

•  त्याचं्या वस्तू अद्दण सेवासंाठी ग्राहक शोधू पाहणाऱ्या द्दवके्रत्यांसाठी. 

ऄशा प्रकार,े जाद्दहरात ऄद्दभकरण ही एक सेवा ससं्था अहे जी अपल्या ग्राहकासंाठी 

जाद्दहराती तयार करणे, द्दनयोजन करणे अद्दण तपासण्याचे कायथ करते. द्दव्हज्यऄुलाआज, 

कॉपीरायर्र, कलाकार, द्दचत्रकार, मॉडेल आत्यादींसह त्याचे स्वतःचे द्दवशेष अद्दण 

सजथनशील कमथचारी अहेत. ते माध्यमामंध्ये जाद्दहराती देखील देते. ऄशा प्रकार,े ऄद्दभकरण 

ही जाद्दहरातदार अद्दण माध्यम मालकामंधील दवुा अहे. 

४.२.२ जाहहरात अहभकरणाची वैहिष््टये: 

१.  जाद्दहरात ऄद्दभकरण जाद्दहरातदारासंाठी जाद्दहराती तयार करण्याशी सबंंद्दधत अहे. 

२.  द्दवद्दवध प्रकारच्या जाद्दहरात ऄद्दभकरण अहेत जसे की पूणथ सेवा ऄद्दभकरण, स्वगहृीय 

ऄद्दभकरण, द्दक्रएद्दर्व्ह बरु्ीक आ. 

३.  जाद्दहरात ऄद्दभकरण कलाकार, ऄद्दभन्यास (लेअईर्), रूपरखेाकार, मानसदशी, 

वतृ्तलेखक आत्यादी सजथनशील लोकानंा कामावर ठेवते. 

४.  काही जाद्दहरात ऄद्दभकरण स्थाद्दनक पातळीवर काम करतात तर काही राष्ट्रीय तसेच 

जागद्दतक स्तरावर काम करतात. 

५.  जाद्दहरात ऄद्दभकरणाच्या कामामध्ये माध्यमामंध्ये वेळ अद्दण जागा राखीव करणे 

देखील समाद्दवष्ट अहे. 
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६. जाद्दहरात ऄद्दभकरणाद्वारे अकारले जाणार े शलु्क सामान्यतः माध्यम शलु्कावर 

अधाररत ऄसते. 

७.  जाद्दहरात ऄद्दभकरण द्दवद्दवध सेवा जसे की खाते द्दनयोजन, सजथनशील सेवा, द्दवपणन 

सेवा आ. 

८.  काही जाद्दहरात ससं्थानंा मान्यता अहे तर काहींना नाही. 

४.३ जाहहरात अहभकरण ससं्था सरंचना आहण दऊे केलेल्या सेवा 

सरुळीत कामकाजासाठी, प्रत्येक जाद्दहरात ऄद्दभकरण द्दवभागामंध्ये द्दवभागली गेली अहे. 

द्दवभागाचंी संख्या व्यवसाय ससं्थेच्या अकारावर ऄवलंबून ऄसते. कायाथत्मक के्षत्रांवर 

ऄवलंबून ससं्थेची रचना ऄद्दभकरण ते ऄद्दभकरण वेगळी ऄसते. 

१. सजथनिील सेवा हवभाग: 

सजथनशील सेवा द्दवभाग हे जाद्दहरात ऄद्दभकरणाचे रृदय अद्दण अत्मा अहेत. सजथनशीलता 

एका ऄद्दभकरणाला दसुऱ्या ऄद्दभकरणापासून वेगळे करते. हा द्दवभाग मानसदशी, वतृ्त 

लेखक, कला द्ददग्दशथक, द्दनद्दमथत व्यवस्थापक अद्दण गदी व्यवस्थापक यानंी बनलेला अहे. 

द्दवभागादं्वार ेकेली जाणारी काये खालीलप्रमाणे अहेत: 

i)  वृत्तलेखन: मानसदशी अद्दण वतृ्त लेखक जाद्दहरातीची योजना अखतात अद्दण तयार 

करतात. काही ऄद्दभकरणा ंचे वेगळे ‘वतृ्तलेखन द्दवभाग’ अहेत. 

ii)  कलाकृती: कला द्ददग्दशथक अद्दण कलाकार जाद्दहरातीची कलाकृती तयार करतात 

ज्यात अकषथक द्दचत्रण अद्दण माडंणी याचंा समावेश ऄसतो. जाद्दहरात प्रत अकषथक 

अद्दण मोहक बनवण्यासाठी हे अवश्यक अहे. 

iii)  उत्पादन: ईत्पादन व्यवस्थापक छापील जाद्दहरातींचे यादं्दत्रक ईत्पादन अद्दण र्ीव्ही 

द्दकंवा रदे्दडओ व्यावसाद्दयकांचे ईत्पादन पाहतो. जाद्दहरातींच्या द्दनद्दमथतीच्या या प्रद्दक्रयेत 

मदु्रक, र्ायपोग्राफर, पर्कथा लेखक अद्दण द्ददग्दशथक याचं्या सेवा अवश्यक ऄसतात. 

काही वेळा, ऄद्दभकरण हे कायथ बाहेरील स्वतंत्र घर्काकडे सोपवतात. 

iv)  गदी व्यवस्थापन: गदी व्यवस्थापन म्हणजे वेळापत्रक द्दनद्दमथती. गदी व्यवस्थापक 

प्रत्येक जाद्दहरात द्दवभागाच्या कामाचे ऄनकु्रमण, क्रमयोजन अद्दण पयथवेक्षण करण्याशी 

सबंंद्दधत अहेत. गदी व्यवस्थापन द्दवभाग केवळ ऄद्दभकरणामध्येच नव्हे तर माध्यम 

गहृ, परुवठादार, व्यापारी आत्यादींसारख्या बाहेरील ससं्थानंी देखील मदुतीची पूतथता 

केली अहे याची खात्री करतो. वाहतूक व्यवस्थापक तयार जाद्दहरातींच्या ईत्पादनावर 

लक्ष ठेवतो जेणेकरून ते वेळापत्रकानसुार पूणथ होइल. 

२. खाते सेवा: 

खाते म्हणजे ऄद्दभकरण सेवा आद्दच्छणाऱ्या ग्राहकाचा सदंभथ होय. ग्राहकानंा सेवा परुद्दवण्याची 

जबाबदारी ह्या द्दवभागाची अहे. द्दवभागामध्ये लेखा कायथकारी अद्दण लेखा पयथवेक्षकांचा 
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समावेश अहे. खाते कायथकारी हे ऄद्दभकरण अद्दण ग्राहक याचं्यातील दवुा म्हणून काम 

करते. तो एक व्यक्ती अहे जो ग्राहकाची सदं्दक्षप्त माद्दहती देतो अद्दण मंजरुीसाठी देखील 

जबाबदार ऄसतो. 

या द्दवभागाद्वार ेकेली जाणारी मखु्य काये खालीलप्रमाणे अहेत: 

i)  ग्राहक सेवा: हा द्दवभाग ग्राहकाचं्या गरजा अद्दण समस्या हाताळतो. हे ग्राहकाचं्या 

ईत्पादनाची जाद्दहरात करण्यासाठी ऄभ्यास करते अद्दण ईत्पादन अद्दण ससं्थेबिल 

अवश्यक माद्दहती गोळा करते. 

ii)  जाहहरात योजना तयार करण:े हा द्दवभाग जाद्दहरात योजना तयार करतो अद्दण 

मंजरुीसाठी ग्राहकाकडे पाठवतो. 

iii)  अहभकरण-ग्राहक संबंध: हा द्दवभाग ऄद्दभकरण अद्दण त्याचे ग्राहक याचं्यातील दवुा 

म्हणून काम करतो. हे केवळ जाद्दहरातदारासंोबतच नव्हे तर माध्यम मालकासंोबतही 

सौहादथपूणथ सबंंध राखते. 

३. हवपणन सेवा: 

द्दवपणन सेवा द्दवभाग हा माध्यम सघं, द्दवपणन सशंोधन ऄद्दधकारी अद्दण द्दवक्री प्रोत्साहन 

ऄद्दधकारी यांचा द्दमळुन बनलेला अहे. हे खालील काये करतात: 

i)  माध्यम सेवा: माध्यम संघाचे मखु्य कौशल्य म्हणजे माध्यम  द्दनयोजन, माध्यम  

खरदेी अद्दण माध्यम  क्रमयोजन होय. माध्यम सघं द्दवपणन सपें्रषण मोद्दहमेची वेळ 

अद्दण क्रमयोजन अयोद्दजत करते. ते परुपूेर वापर घेण्यासाठी माध्यम  शे्रणी अद्दण 

जाद्दहराती चालवण्यासाठी सवोत्तम वेळ / जागा पाहतात. ते ग्राहकाला कालावधी 

अद्दण वैयद्दक्तक वेळ / जागा अद्दण त्यापैकी कोणाची द्दनवड करायची हे ठरवण्यास 

मदत करतात. ते माध्यमामंध्ये वेळ / जागा खरदेी करण्यासाठी जबाबदार अहेत. ते 

माध्यम  क्रमयोजन देखील तयार करतात. माध्यम  क्रमयोजन हे माध्यमामंध्ये 

जाद्दहरात मोद्दहमेच्या ऄंमलबजावणीच्या तारखा अद्दण वेळ दशथद्दवणार ेएक वेळापत्रक 

अहे. 

ii)  हवपणन संिोधन: जाद्दहरातदाराला बाजारातील कल, बाजारातील स्पधाथ, ग्राहकांचे 

वतथन, माध्यमामंधील नवीन कल आत्यादी द्दवद्दवध पैलूंची माद्दहती हवी ऄसते. ग्राहकाला 

ऄसे अदान प्रदान करणे ही द्दवपणन संशोधन द्दवभागाची जबाबदारी अहे. खरतेर, 

सशंोधन द्दवभाग व्यावसाद्दयक जाद्दहरात तयार होण्यापूवी अद्दण नतंर त्याची पूवथ-

चाचणी अद्दण चाचणी नतंरची पररणामकारकता तपासण्यासाठी कायथ करतो. 

ग्राहकाचं्या ऄंतर्दथष्टी अद्दण ब्रडँ वापराचंी देखील कधीकधी चाचणी केली जाते. मोठ्या 

ऄद्दभकरणामंध्ये सहसा सशंोधन ईपकंपन्या ऄसतात. ईदाहरणाथथ , द्दहदंसु्थान 

थॉमसनकडे आंद्दडयन माकेद्दरं्ग ररसचथ ब्यरुो (IMRB) अहे तर द्दलंर्ासकडे पाथफाआंडर 

अहेत. 
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iii)  हवक्री प्रोत्साहन: हा द्दवभाग द्दवक्री जाद्दहरात साद्दहत्य जसे की द्दवक्री पदु्दस्तका, द्दवक्री 

साद्दहत्य, द्दवतरक फलक, मालसाठा खरदेी द्दठकाण आ. तयार करतो. ते प्रदशथनी, 

व्यापार सोहळा, मेळे अद्दण प्रदशथने देखील घेते. 

४. प्रिासन आहण हवत्त: 

प्रशासन अद्दण द्दवत्त द्दवभाग व्यवस्थापक कायाथलयात, लेखा व्यवस्थापक अद्दण द्दलद्दपक 

कमथचारी याचंा समावेश अहे. ह े अद्दथथक अद्दण लेखाद्दवषयक बाबी पाहते. हा द्दवभाग 

खालील काये करतो: 

i)  कायाथलय प्रिासन: कायाथलयीन व्यवस्थापक दैनदं्ददन कायाथलयीन प्रशासनासाठी 

जबाबदार ऄसतो. तो कायाथलयीन व्यवस्थापन देखील पाहतो अद्दण कमथचाऱ् याशंी 

सबंंद्दधत समस्या जसे की भरती, प्रद्दशक्षण, पदोन्नती, बदल्या, प्रद्दशक्षण आ. हाताळतो. 

द्दलद्दपक कमथचारी रं्कलेखन, दस्तऐवजीकरण अद्दण नोंदणी ठेवणे यासारख्या 

द्दलद्दपकीय सेवा प्रदान करतात. 

ii)  लेखांकन: हा द्दवभाग खाते, पावत्या अद्दण देयके आत्यादींची योग्य देखरखे करतो. तो 

ग्राहकाकंडून देयके गोळा करतो अद्दण माध्यम देयके भरतो. 

iii)  अंदाजपत्रक: हा द्दवभाग ऄंतगथत ऄंदाजपत्रक, रोख प्रवाह, गुतंवणूक योजना तयार 

करणे आत्यादी पाहतो. 

iv)  लेखापरीक्षण: ऄद्दभकरणाच्या सनदी लेखापालकरवी खात्यांच्या पदु्दस्तकाचें ऄंकेक्षण 

करून घेण्यासाठी खाते कायथकारी जबाबदार अहे. तो अवश्यक ऄहवाल अद्दण 

द्दनवेदनेही तयार करतो. 

४.४ जाहहरात अहभकरणाचे प्रकार 

द्दवद्दवध प्रकारचे ऄद्दभकरण अहेत ज्या ग्राहकानंा द्दवद्दशष्ट सेवा प्रदान करतात. हे 

खालीलप्रमाणे स्पष्ट केले अहते:   

१. पूणथ सेवा अहभकरण: 

एक पूणथ सेवा ऄद्दभकरण ऄशी अहे जी एकाच छताखाली ग्राहकाची गरज ऄसण्याची 

शक्यता ऄसलेल्या सवथ सेवा प्रदान करते; ऄशा ऄद्दभकरण सामान्यतः अकाराने मोठ्या 

ऄसतात अद्दण त्याचं्या ग्राहकानंा द्दवपणन, सपें्रषण अद्दण जाद्दहराती या के्षत्रामध्ये सेवांची 

सपूंणथ शे्रणी देतात. यामध्ये जाद्दहरातीचे द्दनयोजन अद्दण द्दनद्दमथती याचंा समावेश होतो; 

द्दवद्दवध माध्यमामंध्ये अद्दण सशंोधनात जाद्दहरात देणे. देउ केलेल्या आतर सेवामंध्ये 

धोरणात्मक द्दवपणन द्दनयोजन, द्दवक्री, द्दवक्री प्रद्दशक्षण, सचं रचना, कायथक्रम व्यवस्थापन, 

व्यापार देखावा, प्रद्दसद्धी, जनसपंकथ  आत्यादींचा समावेश अहे. द्दत्रकाया, गे्र, ओद्दगल्वी अद्दण 

माथर या भारतातील पूणथपणे सेवा ससं्था अहेत. दसुऱ्या शब्दातं, ते ग्राहकानंा देउ 

केलेल्या सवथ सेवांसाठी एक द्दखडकी व्यवस्था अहेत. अजच्या ऄद्दभकरण ग्राहकांच्या 

ब्रडँसाठी एकूण सपें्रषण सचं प्रदान करतात. 
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पूणथ सेवा ऄद्दभकरणाचीकाही वैद्दशष््टये खालीलप्रमाणे अहेत: 

•  अकाराने मोठा 

•  जाद्दहरातींच्या सवथ र्प्प्याशंी संबंद्दधत 

•  वेगवेगळ्या द्दवभागासंाठी वेगवेगळे तज्ञ लोक 

•  माद्दहती गोळा करणे अद्दण द्दवश् लेषण करण्यापासून काम सरुू होते अद्दण माध्यम 

लोकानंा देयक पूतीने सपंषु्ठात येते. 

२. स्वगृहीय अहभकरण: 

काही वेळा, जाद्दहराती सबंंद्दधत सेवा पूतीसाठी स्वतःचा द्दवभाग स्थापन करू शकतो, ज्या 

सामान्यतः बाहेरील ऄद्दभकरणाद्वार ेपरुवल्या जातात. ऄशा द्दवभागाला स्वगहृीय ऄद्दभकरण 

म्हणून ओळखले जाते. हे जाद्दहरातदाराच्या मालकीचे अद्दण स्वतः चालवले जाते. काही 

ईद्योगससं्था केवळ स्वगहृीय ऄद्दभकरण वापरतात, तर आतर स्वतंत्र बाहेरील जाद्दहरात 

ऄद्दभकरणाच्या व स्वगहृीय ऄद्दभकरणाच्या प्रयत्नांना एकत्र करतात. कॅद्दल्वन द्दक्लएन अद्दण 

बेनेर्न सारखे मोठे जाद्दहरातदार स्वगहृीय ऄद्दभकरण वापरतात. 

•  फायदे: 

हे जाद्दहरातींच्या खचाथत बचत करते कारण बाहेरील ऄद्दभकरणानंा माध्यम दलालीच्या 

रूपात द्ददलेला भरीव जाद्दहरातीचा पैसा स्वगहृीय ऄद्दभकरणानंा जातो.    

हे खचथ अद्दण सजथनशीलता या दोन्ही बाबतीत ऄद्दभकरण प्रचालनावर ऄद्दधक द्दनयतं्रण 

सक्षम करते. 

जाद्दहरातीचे काम स्वगहृीय कमथचारी हाताळत ऄसल्याने ऄद्दधक समन्वय ऄसू शकतो. 

•  तोटे: 

स्वगहृीय ऄद्दभकरणामध्ये ऄनेकदा बाहेरील ऄद्दभकरणाची कौशल्य ईपलब्ध नसतात. शीषथ  

ऄद्दभकरण प्रद्दतभानंा स्वगहृीय ऄद्दभकरणामध्ये अकद्दषथत होण्याची / करून घेण्याची 

शक्यता कमी ऄसते. 

काही वेळा स्वगहृीय कमथचारी पक्षपाती होउ शकतात तर बाहेरील ऄद्दभकरण द्दवशे्लषण 

अद्दण मूल्यमापनात ऄद्दधक ईिेशपूणथ ऄसते. 

बाहेरील ऄद्दभकरणाद्वार े जाद्दहरातीचे काम करून घेण्याच्या तलुनेत स्वगहृीय ऄद्दभकरण 

चालवणे महाग अहे, द्दवशेषतः जर ससं्था लहान ऄसेल. 

३. सजथनिील बुटीक: 

या ऄद्दभकरण अहेत ज्या केवळ सजथनशील सेवा प्रदान करतात. दसुऱ्या शब्दातं, ते केवळ 

सजथनशील कायथ प्रदान करतात, म्हणजे, जाद्दहरात मोद्दहमेसाठी कल्पना अद्दण त्या 
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कल्पनाचं्या ऄंमलबजावणीसाठी ते स्वतःला माध्यम अद्दण आतर कायाांमध्ये गुतंवत नाहीत. 

जेव्हा जाद्दहरातदार बाहेरील सेवा प्रदात्याची ईच्च दजाथची सजथनशील प्रद्दतभा वापरण्याची 

आच्छा बाळगू आद्दच्छतो तेव्हा या सजथनशील बरु्ीकमध्ये वाढ झाली अहे, तर ईवथररत काये 

जाद्दहरातदार ईद्योगससं्थेमध्ये पार पाडली जातात. पूणथ सेवा ऄद्दभकरण जेव्हा पूणथवेळ 

कमथचारी वाढवू आद्दच्छत नाहीत द्दकंवा कामात प्रवेश करू आद्दच्छतात तेव्हा सजथनशील 

बरु्ीकसाठी काम ईपकंत्रार् करतात. हे बरु्ीक सहसा ठराद्दवक शलु्कावर कायथ करतात. 

सजथनशील बरु्ीकच्या काही वैद्दशष््टयामंध्ये खालील काही वैद्दशष्टये समाद्दवष्ट अहेत: 

•  ऄद्दतशय सजथनशील अद्दण नाद्दवन्यपूणथ जाद्दहराती 

•  प्रत्यक्ष कला द्दनमाथण करण्याद्दशवाय दसुर ेकोणतेही कायथ केले जात नाही 

•  स्वतःच्या वतृ्त लेखन, द्ददग्दशथक अद्दण सजथनशील लोकासंह लहान अकाराचे 

ऄद्दभकरण. 

४. हविेषज्ञ अहभकरण:  

काही ऄद्दभकरण अहेत ज्या केवळ काही द्दवद्दशष्ट के्षत्रात जाद्दहरातींचे काम करतात. दसुऱ्या 

शब्दातं, ते द्दवद्दशष्ट के्षत्रामंध्ये द्दवशेषज्ञ अहेत. ईदा., काही ऄद्दभकरण अद्दथथक सेवा, 

सामाद्दजक जाद्दहराती, औषधाशी सबंंद्दधत जाद्दहराती आत्यादींमध्ये द्दवशेषज्ञ अहेत. भारतात, 

अद्दथथक जाद्दहरातींमध्ये द्दवशेष ऄद्दभकरण अहते अद्दण DAVP, (जाद्दहरात मानसदशी 

प्रद्दसद्धी सचंालनालय) जे सरकारची धोरणे अद्दण कायथक्रमांना प्रद्दसद्धी देतात. 

५. अहभकरण जाळे: 

व्यवसायाच्या प्रमाणात प्रचडं वाढ झाल्यामळेु, स्थाद्दनक, प्रादेद्दशक तसेच राष्ट्रीय ग्राहकानंा 

सेवा देण्यासाठी ऄद्दभकरणाच्या देशभर शाखा ऄसणे अवश्यक अहे. तथाद्दप, हे शक्य 

अद्दण द्दकफायतशीर ऄसू शकत नाही. या समस्येवर मात करण्यासाठी, एक लहान 

ऄद्दभकरण जाळे तयार करणाऱ्या मोठ्या ऄद्दभकरणामध्ये सामील होउ शकते. 

अंतरराष्ट्रीय स्तरावरही ऄसे जाळे शक्य अहे. ऄशा प्रकार ेतयार केलेला गर् सवथ जाळे 

सदस्यानंा बाजाराची माद्दहती परुवतो. ते ऄद्दभकरणाच्या कामकाजाची माद्दहती देखील 

परुवतो. अंतरराष्ट्रीय सबंंधाची ईदाहरणे म्हणजे भारतातील द्दत्रकाया यूएसए मधील गे्र 

जाद्दहराती अद्दण द्दहदंसु्थान थॉम्पसन यूएसएचे जी. वॉल्र्र थॉम्पसन होय. 

६. मोठ्या अहभकरणाच्या उपकंपन्या: 

मोठ्या जाद्दहरात ऄद्दभकरण ईपकंपन्या स्थापन करतात ज्या स्थाद्दनक द्दवद्दशष्ट बाजारपेठ 

द्दवकद्दसत करू शकतात. मोठ्या ऄद्दभकरणाशी द्दनगडीत राहून, त्यानंा दजाथ प्राप्त होतो 

ज्यामळेु त्यानंा ग्राहकादं्वार े स्वीकायथता प्राप्त करण्यास मदत होते. भारतात, "कररश्मा" ही 

द्दलंर्ासची ईपकंपनी अहे अद्दण हे द्दहदंसु्थान थॉम्पसनचे "कंत्रार्" अहे. 
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७. माध्यम  खरदेी सेवा: 

माध्यम खरदेी सेवामंध्ये द्दवशेष ऄसलेल्या या स्वतंत्र ऄद्दभकरण अहेत. या स्पधाथत्मक 

वातावरणात जाद्दहरात माध्यम खरदेी ही एक जद्दर्ल द्दक्रया बनली अहे. जाद्दहरातदार अद्दण 

जाद्दहरात ऄद्दभकरण त्याचें स्वतःचे माध्यम धोरण द्दवकद्दसत करतात अद्दण ते कायाथद्दन्वत 

करण्याचे कंत्रार् माध्यम खरदेी सेवांना देतात. ही सेवा देणाऱ् या ऄद्दभकरण माध्यामध्ये 

मोठ्या प्रमाणात वेळ अद्दण जागा खरदेी करतात. त्यामळेु ते चागंले माध्यम मानधन 

द्दमळवण्याच्या द्दस्थतीत ऄसतात, ज्याचा फायदा जाद्दहरातदारानंा द्ददला जातो. प्रदान 

केलेल्या सेवांसाठी, त्यानंा जाद्दहरातदाराकडून दलाली द्दकंवा शलु्क द्ददले जातात. 

४.५ जागहतक अहभकरणाचा उदय 

अज जाद्दहरात के्षत्र फोफावत अहे. वाढत्या बाजारपेठा अद्दण स्पधेमळेु, लक्ष्य बाजारपेठ 

तसेच लद्दक्ष्यत पे्रक्षकापंयांत पोहोचण्यासाठी हे एक अवश्यक साधन बनले अहे. 

ईदारीकरणाने जाद्दहरातींना सशक्त केले अहे अद्दण भारतीय जाद्दहरात पररर्दश्य पूणथपणे 

बदलला अहे. गेल्या दशकभरात भारतातील जाद्दहरातींमध्ये प्रचडं वाढ झाली अहे. र्ीव्ही 

शो मधला ३०-सेकंदाचा पट्टा अज बहुतेक जाद्दहरात ईद्योगससं्थासंाठी मोठ्या प्रमाणात 

हवाहवासा वार्तो. भारतीय दूरदशथन दशथक र्दश्य जाद्दहराती अद्दण मदु्दद्रत जाद्दहरातींनी खूप 

प्रभाद्दवत अहेत, त्यामळेु ईत्पादनाचा ग्राहक अधार वाढतो. या देशासाठी मुंबइ ह े

जाद्दहरातीचे प्रमखु कें द्र अहे. 

पूवी भारतात जाद्दहरात ऄद्दभकरण फारच लहान होत्या अद्दण त्या ऄगदी लहान ते 

द्दवनासायास ईपलब्ध होत्या, पण अज भारतातील जाद्दहरात ऄद्दभकरण पाद्दहल्या तर 

पररद्दस्थती पूणथपणे वेगळी अहे. जाद्दहरात हा अता पूणथ द्दवकद्दसत ईद्योग झाला अह.े 

जाद्दहरात ऄद्दभकरणाचंी द्दक्षद्दतजे द्दवस्तारली अहेत अद्दण त्यानंी राष्ट्रीय सीमा ओलाडंल्या 

अहेत. 

अता जाद्दहरात केवळ छापील माध्यम  द्दकंवा रदे्दडओ जाद्दहरातीपरुती मयाथद्ददत राद्दहली नाही 

तर नवीनतम कल  आंर्रनेर् द्दवपणन अद्दण सामाद्दजक माध्यमाचंा  अहे. भारतीय जाद्दहरात 

जगताची पररद्दस्थती देखील या बदलामंधून जात अहे अद्दण ऄनेक द्दवपणन ससं्था 

नवीनतम कल्पना अद्दण सकंल्पनासंह पढेु जात अहेत. 

भारतातील जाद्दहरातदार, लोकसखं्येच्या ७५% पयांत पोहोचले अहते, त्यानंी 

रे्द्दलद्दव्हजनचा माध्यम साधन म्हणून वापर केला अह े अद्दण ईवथररत लोकसखं्या 

रदे्दडओद्वार े पोहोचली अहे. तथाद्दप, भारत द्दवद्दवध ईत्पादनाबंिल सदंेश देण्यासाठी 

वतथमानपते्र, माद्दसके, दूरदशथन, रदे्दडओ, द्दबल बोडथ अद्दण व्यावसाद्दयक प्रकाशनानंा ऄनकूुल 

अहे. जाद्दहरात ऄद्दभकरणाचं्या जाद्दहराती पे्रक्षकासंमोर कल्पना माडंतात. जगातील 

अघाडीच्या जाद्दहरात ऄद्दभकरण - ओद्दगल्व्ही अद्दण माथेर, जे वॉल्र्र थॉम्पसन, 

बीबीडीओ, द्दलंर्ास, मॅक कॅन-एररक्सन अद्दण द्दलओ बनेर् यानंी भारतीय बाजारपेठेत 

यशस्वीपणे ठसा ईमर्वला अहे. 
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तुमची प्रगती तपासा: 

१. जाद्दहरात ऄद्दभकरणाच्या खालील द्दवभागाचंी काये नोंदवा: 

१. सजथनशील सेवा द्दवभाग 

२. लेखा द्दवभाग 

३. प्रशासन अद्दण द्दवत्त द्दवभाग 

४. द्दवपणन द्दवभाग 

२. खालील सजं्ञा पररभाद्दषत करा: 

१. जाद्दहरात ऄद्दभकरण 

२. पूणथ सेवा ससं्था 

३. ऄद्दभकरण जाळे 

४. मोठ्या ऄद्दभकरणाच्या ईपकंपन्या 

४.६ भारतातील काही िीषथ जाहहरात उद्योगससं्था 

१. ओहगल्वी आहण माथेर: 

ही एक अतंरराष्ट्रीय न्यूयॉकथ  अधाररत जाद्दहरात, जनसपंकथ  अद्दण द्दवपणन ऄद्दभकरण अहे 

ज्याची स्थापना १९४८ मध्ये झाली अहे. ती जगभरातील १२५ देशातं द्दतच्या भारतीय 

पररचलन ससं्था ओद्दगल्वी जाद्दहरातीसह कायथरत अह े– मुबंइमध्ये. ओ  & एम  नेर्वकथ  

जगभरातील "जागद्दतक नशीबवान" ५०० ईद्योगससं्थानंा सेवा देते. ओद्दगल्वी जाद्दहरात ही 

भारताची क्रमाकं १ जाद्दहरात ऄद्दभकरण राद्दहली अहे. व्होडाफोन, कॅडबरी, एद्दशयन पेंर््स 

अद्दण फेद्दवकॉल यांसारख्या भारतातील सवाथत यशस्वी अद्दण प्रद्दसद्ध ब्रडँच्या मागे 

ओद्दगल्व्ही अद्दण माथर ही सजथनशील र्ीम अहे. त्यानंी व्होडाफोनसाठी झूझू मोहीम तयार 

केली अहे. 

२. जे डब्लू टी: 

जे वॉल्र्र थॉम्पसनचे न्यूयॉकथ मध्ये मखु्यालय अद्दण ९० पेक्षा जास्त देशामंध्ये कायाथलये 

होती. हे १८६४ मध्ये स्थाद्दपत केले गेले अद्दण अजही, भारतातील दळणवळणाचे जाळे 

तयार करणे, नवनवीन करणे अद्दण पररभाद्दषत करणे सतत चालू अहे. जे डब्लू र्ी ने नेस्ले, 

बायर, फोडथ , नोद्दकया अद्दण यदु्दनद्दलव्हर सारख्या ब्रडँसाठी जाद्दहराती तयार केल्या अहेत. 

३. मदु्रा कम्युहनकेिन: 

मदु्रा कम्यदु्दनकेशन्सची स्थापना १९८० मध्ये करण्यात अली होती. ती मुंबइत अहे. ही 

भारतातील जाद्दहरात, सपें्रषण अद्दण ब्रडँ व्यवस्थापन ईद्योगससं्था अहे. ही भारतातील 
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द्दतसरी सवाथत मोठी जाद्दहरात ऄद्दभकरण अहे. २०११ मध्ये, ओम्नीकंम (Omnicom) 

समहुाने मदु्रा समूह ऄद्दधग्रद्दहत केला, त्यानतंर त्याचे डी डी बी मदु्रा समूह म्हणून पनुरद्दचत 

करण्यात अले अद्दण डी डी बी वल्डथवाआड मध्ये द्दवलीन झाले. जाद्दहरात ऄद्दभकरण म्हणून 

रसना, गोदरजे, मॅकडोनाल्ड्स, एचबीओ, द्दफद्दलप्स, ररलायन्स नेर्कनेक्र् अद्दण द्दबग 

बाजार सारख्या ब्रडँ अद्दण ईत्पादनाचं्या यशस्वी मोद्दहमा हाताळण्याचे शे्रय जाते. 

४. लो हलंटास इंहडया प्रा. हल.: 

द्दलंर्ास आंद्दडया द्दल.चे यूकेच्या (एल ओ डब्लू इ) द्दलरं्ास अद्दण पार्थनसथ ग्रपुमध्ये 

द्दवलीनीकरण झाल्यानतंर, ते (एल ओ डब्लू इ) द्दलंर्ास आंद्दडया प्रा. द्दल. या नावाने प्रचद्दलत 

झाले. 

हा भारतातील सवाथत मोठ्या सपें्रषण गर्ापैंकी एक अहे. जाद्दहरात ऄद्दभकरण जाद्दहरात, 

माध्यम खरदेी घर, थेर् द्दवपणन, जनसपंकथ , रूपरखेा सल्लागार, बाजार सशंोधन, कायथक्रम, 

ग्रामीण सपें्रषण अद्दण परस्परसवंाद दशथवते. (एल ओ डब्लू इ) द्दलंर्ास ला ऄलीकडेच एफी 

प्रभावशीलता द्दनदेशाकं द्वारे जगातील ५वी सवाथत प्रभावी ऄद्दभकरण म्हणून घोद्दषत 

करण्यात अले. भारतातील पद्दहली दूरदशथन जाद्दहरात (एल ओ डब्लू इ) द्दलंर्ास द्वार े

हाताळली गेली. ऄद्दभकरण यदु्दनद्दलव्हर, मायक्रोसॉफ्र्, अयद्दडया सेल्यलुर, जॉन्सन ऄडँ 

जॉन्सन, नेस्ले, नॉर आ.चे खाते हाताळते. ते भारतातील र्ॉप १० ‚मोस्र् रस्रे्ड ब्रड्ँस 

ऑफ आंद्दडया‛ पैकी ५ च्या जाद्दहरात मोद्दहमाचें व्यवस्थापन करतात. 

५. एफसीबी उल्का जाहहरात हल.: 

एफसीबी ही USA मधील शीषथ ३ जाद्दहरात ऄद्दभकरणापैंकी १ अहे, ती जगात १० व्या 

क्रमाकंावर अहे. एफसीबी ईल्का ने ईल्का जाद्दहरात म्हणून भारतात अपला ठसा 

ईमर्वला अहे. त्याची स्थापना १९६१ मध्ये झाली. त्याच्या स्थापनेपासून ती भारतातील 

शीषथ ५ जाद्दहरात ऄद्दभकरणामंध्ये राद्दहली अहे. एफसीबी ईल्का ने द्दक्रएद्दर्व्ह शॉपमधून 

मोठ्या मखु्य प्रवाहातील ऄद्दभकरणामंध्ये सहज सकं्रमण केले अहे. या ईद्योगससं्थाचें 

ईद्दिष्ट नेहमीच लक्षवेधक अद्दण खरदेीदारासाठी सवाथद्दधक ससुगंत ऄसलेल्या जाद्दहराती 

तयार करणे हे अह,े द्दवके्रत्यासाठी नाही. एफसीबी ईल्का हे र्नथऄराईंड स्पेशद्दलस्र् मानले 

जाते जे फक्त ब्रडँ द्दबद्दल्डंगमध्ये गुतंलेले अहे. एफसीबी ईल्का च्या काही यशस्वी 

जाद्दहरातींमध्ये र्ार्ा आंद्दडकॉम, व्हलथपूल, जी द्दसनेमा, सतूंर, सनफीस्र् अद्दण ऄमूल याचंा 

समावेश अहे. 

६. री हडफ्यूजन डीवाय आहण आर: 

ही मुंबइ अधाररत जाद्दहरात ऄद्दभकरण अहे जी १९७३ मध्ये स्थापन करण्यात अली 

होती. ती प्रामखु्याने एकाद्दत्मक जनसपंकथ  सेवा अद्दण माध्यम  सबंंधावंर लक्ष कें द्दद्रत करते. 

हे भारतीय तेल द्दनगम, एलजी आलेक्रॉद्दनक्स, भारती एऄररे्ल आत्यादींचे खाते हाताळते. 
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७. मकॅ कॅन-एररक्सन: 

ही जाद्दहरात ऄद्दभकरण एक अघाडीची जागद्दतक ससं्था अहे. ही भारतातील ऄग्रगण्य 

जाद्दहरात ऄद्दभकरण पैकी एक अह,े ती १९३० मध्ये यशस्वी अद्दण फायदेशीर 

द्दवलीनीकरणातून जन्माला अली अद्दण द्दतचे कायाथलय ऑस्रेद्दलया, दद्दक्षण पूवथ अद्दशया, 

लॅद्दर्न ऄमेररका, यरुोप अद्दण भारतात अहेत. "ठाडंा मतलब कोका कोला" हे प्रद्दसद्ध 

शीषथक या ऄद्दभकरणाची ईपज अहे. त्याचं्याद्वार ेतयार केलेली अणखी एक प्रद्दसद्ध शीषथक 

म्हणजे ‚आतर सवथ गोष्टींसाठी मास्र्रकाडथ अह‛े. 

८. आरके स्वामी बीबीडीओ जाहहरात हल.: 

ही जगभरातील प्रद्दसद्ध बीबीडीओ जाळ्यांचे ऄद्दभकरण अहे. २ एद्दप्रल १९७३ रोजी ही 

एक पूणथ द्दवकद्दसत बहृत प्रकार ऄद्दभकरण म्हणून सरुू करण्यात अली. ही भारतातील 

अघाडीच्या एकाद्दत्मक सपें्रषण सेवा प्रदात्यापैंकी एक अहे. गेल्या ३ दशकामंध्ये 

भारतातील शीषथ जाद्दहरात ऄद्दभकरणापैंकी एक म्हणून ती स्थानबद्ध अह.े त्याच्या 

ग्राहकामंध्ये एऄर आंद्दडया, स्रे्र् बकँ ऑफ आंद्दडया, यदु्दनयन बकँ, एमर्ीएनएल आत्यादींचा 

समावेश अहे. 

९. ग्रे वल्डथवाइड प्रा. हल: 

गे्र वल्डथ आंद्दडया प्रा.द्दल ही जगभरातील गे्रची ईपकंपनी अहे. ही एक जाद्दहरात ऄद्दभकरण 

अहे जी द्दवपणन अद्दण जाद्दहरात सेवा प्रदान करते. द्दह ईद्योगससं्था ऄहमदाबाद, बंगलोर, 

कोलकाता अद्दण नवी द्ददल्ली येथे ऄद्दतररक्त कायाथलयासंह मुंबइ, भारत येथे द्दस्थत अह.े 

द्दहरो होंडा, मारुती सझुकुी, नेस्ले, आंद्दडयन ऑआल, ऄंबजुा द्दसमेंर्, यूर्ीव्ही अद्दण गोदरजे 

याचं्यासाठी त्यानंी तयार केलेल्या काही जाद्दहरातींचा समावेश अहे. 

१०. हलओ बनेट इंहडया प्रायव्हटे हलहमटेड: 

कान्स महोत्सवात द्दनयद्दमत परुस्कार द्दवजेते, भारताच्या द्दलओ बनेर् यानंा देशातील सवाथत 

सजथनशील ससं्थापैंकी एक म्हणून घोद्दषत करण्यात अले अहे. गेल्या काही वषाांत 

मॅकडोनाल्ड्स, हेन्झ, कॉम्प्लान, बजाज अद्दण एचडीएफसी सारख्या जाद्दहरातींचा वापर 

करून ग्राहकानंा शद्दक्तशाली ब्रडँ ऄनभुव यशस्वीपणे ऑफर केले अहेत. 

११. कॉन्रॅक्ट अॅडव्हटाथयह ंग इंहडया हल: 

कॉन्रॅक्र् ऄॅडव्हर्ाथयद्दझगं हे त्याच्या एक प्रकारचे द्दवशेष द्दवभाग म्हणून ओळखले जाते ज े

सपूंणथ जाद्दहरात ईपाय प्रदान करते. द्दलओ बनेर् आंद्दडया प्रायव्हेर् द्दलद्दमरे्ड, १९८६ मध्ये 

स्थापन झाल्यापासून या द्दवभागामंध्ये रूपरखेा सूत्र, नेत्र करार अद्दण मखु्य सल्लामसलत 

समाद्दवष्ट अहे. 

र्ार्ा आंद्दडकॉम, रदे्दलगेऄर, एद्दशयन पेंर््स, डोद्दमनोज, स्पाआस जेर् अद्दण ऄमेररकन रु्ररस्र्र 

आत्यादींसह ईच्च प्रोफाआल ग्राहकानंा याने यशस्वी पररणाम द्ददला अहे. 
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४.७ अहभकरण हनवड हनकष 

एखाद्या द्दवद्दशष्ट ससं्थेच्या पसतंीची ऄद्दभकरण द्दनवडताना खूप काळजी घ्यावी लागते. 

खाली काही लक्षात घेतलेले घर्क अहेत; 

१. सजथनिीलता: 

सजथनशीलता हे जाद्दहरातीचे सार अहे. म्हणून जाद्दहरात ऄद्दभकरण द्दनवडताना द्दवचारात 

घेतलेल्या सवाथत महत्त्वाच्या घर्कापैंकी एक म्हणजे ऄद्दभकरणाने देउ केलेल्या सजथनशील 

सेवाचंी गणुवत्ता. सजथनशीलता ही वतृ्त लेखन, कलाकार, कला द्ददग्दशथक, द्दचत्रकार आत्यादी 

सजथनशील कमथचाऱ् याचं्या गणुवते्तवर ऄवलंबून ऄसते. जाद्दहरातदाराने त्याच्या जाद्दहरात 

कायथक्रमासाठी नवीन कल्पना द्दनमाथण करण्याच्या अद्दण द्दवकद्दसत करण्याच्या 

ऄद्दभकरणाच्या क्षमतेचा न्याय केला पाद्दहजे. 

२. देऊ केलेल्या सेवा: 

जाद्दहरात ऄद्दभकरण द्दनवडताना जाद्दहरातदाराने देउ केलेल्या सेवाचं्या शे्रणीचा द्दवचार 

करणे अवश्यक अहे. काही ऄद्दभकरण द्दवशेषतः लहान ऄद्दभकरण मयाथद्ददत सेवा देतात, 

तर मोठ्या ऄद्दभकरण सेवाचंी द्दवस्ततृ शे्रणी देतात. जाद्दहरातदाराने द्दवद्दवध ऄद्दभकरणादं्वार े

देउ केलेल्या सेवांची तलुना करणे अवश्यक अहे अद्दण ज्याच्या सेवा समाधानकारक 

अद्दण फायदेशीर ऄसतील ऄसे त्याला वार्ते त्या सेवाचंी द्दनवड करणे अवश्यक अहे. 

३. हविेषीकरण: 

काही ऄद्दभकरण व्यवसायाच्या द्दवद्दशष्ट ओळींमध्ये द्दवशेषीकृत अहेत. ऄशा ऄद्दभकरण 

द्दवशेष गरजा ऄसलेल्या ग्राहकानंा अकद्दषथत करतात. ईदा. काही ऄद्दभकरण अद्दथथक 

जाद्दहरातींमध्ये द्दवशेष अहेत. अद्दथथक ईत्पादनामंध्ये व्यवहार करणार ेजाद्दहरातदार ऄशा 

ऄद्दभकरणानंा प्राधान्य देउ शकतात. 

४. मोबदला: 

ऄद्दभकरण द्दनवडताना प्रदान केलेल्या सेवांची द्दकंमत हा एक ऄद्दतशय महत्त्वाचा घर्क अहे. 

अकारले जाणार े शलु्क एकसमान नसते, म्हणजे ते ऄद्दभकरणानसुार द्दभन्न ऄसते. 

ऄद्दभकरण द्दनवडताना जाद्दहरातदाराने वेगवेगळ्या ऄद्दभकरणाचं्या दराचंी तलुना करणे 

अवश्यक अहे. पेदेयक दलाली, एकरकमी शलु्क आत्यादी ऄर्ींमध्ये ऄसू शकते. करारात 

प्रवेश करण्यापूवी यावर चचाथ करणे अवश्यक अहे. 

५. अहभकरणाची प्रहतष्ठा: 

जाद्दहरात के्षत्रातील ऄद्दभकरणाची मागील प्रगती अद्दण प्रद्दतष्ठा द्दवचारात घेणे अवश्यक 

अहे. माध्यम  मालक अद्दण आतर जाद्दहरातदाराशंी सभंाषण करून ऄद्दभकरणाची माद्दहती 

द्दमळवता येते. पढेु, आतर घर्क जसे की अद्दथथक द्दस्थती, भूतकाळात ऄद्दभकरणाद्वारे 

हाताळलेल्या आतर ग्राहकाची यशस्वी मोहीम, ग्राहक ईलाढाल, ऄद्दभकरण व ग्राहक सबंंध 

द्दवचारात घेणे अवश्यक अहे. 
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६. स्थान: 

ऄनेक जाद्दहरातदार, जाद्दहरातदाराचं्या कायाथलयाजवळ शाखा ऄसलेली ऄद्दभकरण पसतं 

करतात. हे त्यानंा ऄद्दभकरणाशी जलद अद्दण अद्दथथक संवाद साधण्यास सक्षम करते. 

ऄद्दभकरण ग्राहकांचा सहजपणे मागोवा घेउ शकतो. ऄशा प्रकार े ते जाद्दहरातदार अद्दण 

ऄद्दभकरण या दोघानंाही सदु्दवधा देते. 

७. इतर ग्राहक: 

जाद्दहरातदाराने स्पधथकांचे जाद्दहरात कायथक्रम हाताळणाऱ्या ऄद्दभकरणाशी सपंकथ  साधू नये. 

हे व्यवसायाच्या गोपनीयद्दतचे नीतीत्त्व अहे; ऄद्दभकरणाला द्ददलेली गपु्त माद्दहती ईघड होउ 

शकते. 

८. माध्यम  संपकथ : 

माध्यम मालकाशंी चागंले सपंकथ  ऄसलेली ऄद्दभकरण द्दनवडणे अवश्यक अहे. ऄशी 

ऄद्दभकरण माध्यमामंध्ये आद्दच्छत वेळ अद्दण जागा राखीव करण्याच्या द्दस्थतीत ऄसतात. 

द्दशवाय, ते माध्यम  सचं देखील द्दमळवू शकतात, ज्याचा फायदा जाद्दहरातदारानंा द्ददला 

जातो.  

९. अहभकरणाचीमान्यता: 

काही जाद्दहरात ऄद्दभकरण आंद्दडयन न्यूजपेपर सोसायर्ी, दूरदशथन अद्दण ऑल आंद्दडया 

रदे्दडओद्वार े मान्यताप्राप्त अहेत. मान्यता ऄद्दभकरणानंा व्यावसाद्दयक दजाथ देते. ते 

माध्यमाचं्या मालकांना चागंले शे्रय देतात. ते हा फायदा त्याचं्या ग्राहकांना देतात. द्दशवाय, 

ऄशा ऄद्दभकरणानंा माध्यम  मालकानंी घालून द्ददलेल्या अचारसदं्दहतेचे पालन करावे 

लागेल. ऄशा प्रकार ेग्राहकानंा जाद्दहरात मोद्दहमेचे द्दकमान मानक द्दमळण्याची शक्यता अहे. 

हे सूद्दचत करते की ऄशा ऄद्दभकरणाशंी सपंकथ  साधला पाद्दहजे. 

१०. अहभकरणाचा आकार: 

मोठ्या अकाराची ऄद्दभकरण, सेवा अद्दण सदु्दवधाचंी द्दवस्ततृ शे्रणी प्रदान करू शकते. 

जाद्दहरातदार मोठ्या ऄद्दभकरणानंा प्राधान्य देतात कारण त्यानंा ऄद्दभकरणाचा ऄनभुव, 

प्रद्दतष्ठा अद्दण माध्यम  सपंकाथमळेु फायदा होतो. द्दशवाय, हे मेगा ऄद्दभकरणाचे यगु अहे. 

११. पुढाकार आहण सहभाग: 

ऄद्दभकरण जी ग्राहकाचं्या गरजा पूणथ करण्याअधीच ठरवते द्दतला प्राधान्य द्ददले पाद्दहजे. 

दसुऱ्या शब्दातं, जाद्दहरात ऄद्दभकरण जी अपल्या ग्राहकाचं्या कामात ईत्सकुता अद्दण 

पढुाकार घेते द्दतला प्राधान्य द्ददले पाद्दहजे. ऄशी ऄद्दभकरण अपल्या ग्राहकाचं्या समस्याचंा 

ऄभ्यास करू शकते अद्दण त्यावर मात करण्यासाठी ईपाय सचुवू शकते. 
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४.८ अहभकरण - ग्राहक सबंधं राखण े

ऄद्दभकरण-ग्राहक सबंंधाचंी सरुुवात द्दह जेव्हा ग्राहक ऄद्दभकरणास करारात्मक कामद्दगरी देते 

तेव्हा होते. जोपयांत ऄद्दभकरण ग्राहकानंा सेवा प्रदान करते तोपयांत हे सतत चालू ऄसते. 

ऄसे नाते परस्पर द्दवश्वास अद्दण अदर यावर अधाररत अहे. हे समान भागीदारीसारखे 

अहे जे ऄद्दधक फलदायी होण्यासाठी काही मागथदशथक तत्त्वाचें पालन केले पाद्दहजे. १७  

जानेवारी १९८८ रोजी आकॉनॉद्दमक र्ाइम्स ऑफ आंद्दडयामध्ये प्रकाद्दशत झालेल्या लेखात 

या सदंभाथत काही सूचना केल्या अहेत: 

ग्राहकांना काय करावे लागेल? 

• ऄद्दभकरणाशी नेहमी सौजन्याने वागा. ऄद्दभकरण लोकांचा ऄहकंार दखुवू नका. 

• ऄद्दभकरणच्या कमथचाऱ्यामंध्ये त्याचं्या ईत्पादनासंाठी / सेवासंाठी ईत्साह द्दनमाथण 

करा. ग्राहकानंी त्याचें ईत्पादन प्रद्दतस्पध्याांपेक्षा शे्रष्ठ कसे अहे ह े दाखवून द्ददले 

पाद्दहजे. 

• ईत्पादन द्दवकासात ऄद्दभकरणास सामील करा. 

• जाद्दहरात प्रस्ताव मागवण्यापूवी सपूंणथ माद्दहती द्या. सदं्दक्षप्त वतथमान वषथ अद्दण अगामी 

वषाथच्या द्दवपणन योजनाचंा अढावा ऄसलेल्या लेखी स्वरूपात ऄसणे अवश्यक 

अहे. ह े द्दवपणन अद्दण जाद्दहरात ईद्दिष्ट ेदेखील स्पष्टपणे पररभाद्दषत करणे अवश्यक 

अहे. 

• जाद्दहरात मोद्दहमेचे द्दनयोजन करण्याच्या प्रद्दक्रयेदरम्यान ग्राहकाने ऄद्दभकरणाला त्याचंा 

सल्ला घेण्यासाठी प्रोत्साद्दहत केले पाद्दहजे. 

• जेव्हा ऄद्दभकरण ग्राहकाला मजंरुीसाठी जाद्दहरात प्रस्ताव पाठवते, तेव्हा त्यानंी आच्छा 

अद्दण अवडीनसुार मान्यता नाकारू नये. 

• ऄद्दभकरण वर द्दवश्वास ठेवा 

• मान्य केलेल्या ऄर्ींनसुार ऄद्दभकरणाचा भरणा भरा. 

• ऄद्दभकरण कडून वैयद्दक्तक ऄनकूुलता र्ाळा. ऄद्दभकरणाच्या सेवाचंा ईद्योगससं्थेसाठी 

कारे्कोरपणे वापर करा. 

• द्दववाद कमीतकमी करा. 

अहभकरणाला काय करावे लागेल? 

खालील मिेु ग्राहकाशंी सरु्दढ सबंंध द्दवकद्दसत करण्याच्या ऄद्दभकरणाच्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट 

करतात: 
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•  ऄद्दभकरणानंी परस्परद्दवरोधी खाती हाताळू नयेत. याचा ऄथथ त्यानंी द्दवद्यमान 

ग्राहकाचं्या स्पधथकाचा जाद्दहरात प्रस्ताव स्वीकारू नये. 

•  खाते स्वीकारण्यापूवी भरपाइच्या तपशीलाचंी चचाथ करा. हे नतंर द्दववाद अद्दण वाइर् 

भावना र्ाळते. 

•  ऄद्दभकरण मधील खाते कोण हाताळेल ह ेस्पष्टपणे ठरवा जणेेकरुन योग्य वेळी गोंधळ 

र्ाळता येइल. 

•  ग्राहकासंह सतत सपें्रषण नेर्वकथ  स्थाद्दपत करा. हे शतंू्रना समजून घेउन त्वरीत 

द्दनराकरण करण्यात मदत करते. 

•  ग्राहकाच्या व्यवसायाबिल सपूंणथ माद्दहती गोळा करा. जाद्दहरात योजना तयार करताना 

तेच वापरले जाउ शकते. 

•  ऄद्दभकरणाच्या बाजूने द्दनयद्दमत कामद्दगरीचे ऄंकेक्षण ठेवा. दसुऱ्या शब्दातं, वेळोवेळी 

त्याच्या कामद्दगरीचे मूल्याकंन करा. 

• नवीन द्दवपणन कल्पना घेउन या जे ग्राहकासंाठी नवीन सधंी ईघडतील. 

•  ग्राहकाचा ऄहकंार कधीही दखुवू नका. त्याच्या मताचा अद्दण सूचनांचा अदर करा. 

•  ऄद्दभकरण मधील कोणत्याही प्रस्ताद्दवत बदलाबंिल ग्राहकानंा चागंली माद्दहती द्या. 

•  द्दशस्त, वक्तशीरपणा राखा अद्दण द्दनयकु्त केलेल्या कामाचा प्रगती ऄहवाल सादर करा. 

यामळेु ग्राहकानंा त्याच्या जाद्दहरात मोद्दहमेच्या द्दस्थतीबिल माद्दहती द्ददली जाइल. 

४.९ सारािं  

जाद्दहरात ऄद्दभकरण ऄशा संस्था अहेत ज्या त्याचं्या ग्राहकानंा सजथनशील अद्दण द्दवशेष 

सेवा प्रदान करतात. सामान्यतः या ऄद्दभकरण द्वार े प्रदान केलेल्या सेवा खालीलप्रमाणे 

अहेत: सजथनशील सेवा, लेखा सेवा, द्दवपणन सेवा, प्रशासन अद्दण द्दवत्त सेवा आत्यादी. 

ऄद्दभकरणाचें वगीकरण त्यानंी द्ददलेल्या सेवाचं्या अधारावर केले अह ेजसे की; पूणथ सेवा 

ऄद्दभकरण, द्दस्वगहृीय ऄद्दभकरण, द्दक्रएद्दर्व्ह बरु्ीक, स्पेशद्दलस्र् ऄद्दभकरण नेर्वकथ , मोठ्या 

ऄद्दभकरणाच्या ईपकंपन्या, माध्यम  खरदेी सेवा आत्यादी. 

ओद्दगल्वी एडं माथर, जे वाल्र्र थॉम्पसन, मदु्रा कम्यदु्दनकेशन, लोवे द्दलंर्ास आंद्दडया प्रा 

द्दलद्दमरे्ड, एफसीबी ईल्का एडवर्ाथआद्दजगं द्दलद्दमरे्ड, री द्दडफ्यूजन डीवाइ एडं अर, मैककैन-

एररक्सन, अरके स्वामी बीबीडीओ एडवरर्ाआद्दजगं द्दलद्दमरे्ड, गे्र वल्डथ आंद्दडया प्राआवेर् 

द्दलद्दमरे्ड, द्दलयो बनेर् आंद्दडया प्राआवेर् द्दलद्दमरे्ड, कॉन्रैक्र् एडवरर्ाआद्दजगं आंद्दडया द्दलद्दमरे्ड 

आत्यादी भारतातील शीषथ जाद्दहराती ऄद्दभकरण अहेत. 
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ऄद्दभकरण द्दनवडताना ऄद्दभकरणाशी सबंंद्दधत काही घर्क द्दवचारात घेतले जातात: 

सजथनशीलता, देउ केलेल्या सेवा, द्दवशेषज्ञ, मोबदला, प्रद्दतष्ठा, स्थान, आतर जाद्दहरातदार, 

माध्यम सपंकथ , मान्यताप्राप्त, अकार, पढुाकार अद्दण ऄद्दभकरणाचा सहभाग आत्यादी. 

ग्राहक अद्दण ऄद्दभकरण याचं्यातील सबंंध ही एक सतत प्रद्दक्रया ऄसते जोपयांत ऄद्दभकरण 

ग्राहकानंा सेवा प्रदान करते. ऄसे नाते परस्पर द्दवश्वास अद्दण अदर यावर अधाररत अह.े 

जाद्दहरात मोद्दहमेचे द्दनयोजन करण्याच्या प्रद्दक्रयेदरम्यान जाद्दहरातदार  ने ऄद्दभकरणाला 

प्रोत्साहन द्ददले पाद्दहजे अद्दण ऄद्दभकरणाने ग्राहकाला चागंली माद्दहती द्ददली पाद्दहजे. 

४.१० स्वाध्याय 

१)  जाद्दहरात ऄद्दभकरण पररभाद्दषत करा. जाद्दहरात ऄद्दभकरण सघंर्नेची रचना स्पष्ट करा. 

२)  अज जाद्दहरात के्षत्रात भरभरार् होत अहे". चचाथ करा. 

३)  जाद्दहरात ऄद्दभकरणाचे प्रकार द्दवस्ततृ करा. 

४)  ग्राहक अद्दण जाद्दहरात ऄद्दभकरण याचं्यातील सबंंध तलुनात्मकपणे स्पष्ट करा. 

५)  भारतातील शीषथ जाद्दहरात ससं्था कोणत्या अहेत? 

६)  र्ीपा द्दलहा: 

१. द्दनवड द्दनकष 

२. आन हाउस ऄद्दभकरण ज 

३. सजथनशील बरु्ीक 

४. माध्यम खरदेी सेवा 

५. जाद्दहरात ससं्थाचंी वैद्दशष््टये 

 

 

 

 

***** 
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घटक रचना  

५.०  ईद्दिष्ट े

५.१  प्रस्तावना 

५.२  ग्राहक द्दमळवण्याचे मागग 

५.३  ग्राहक ईलाढाल 

५.४  सजगनशील खेळपट्टी 

५.५  ऄद्दभकरण भरपाइ 

५.६  ऄद्दभकरण मान्यता 

५.७  जीद्दवका पयागय 

५.८  जाद्दहरात ऄद्दभकरण, प्रसारमाध्यमे अद्दण परुवठा / सहाय्यक ससं्थामंधील जीद्दवका 

पयागय 

५.९  जाद्दहरातीत जीद्दवकासाठी फ्रीलाद्दन्सगं पयागय 

५.१० साराशं 

५.११ स्वाध्याय 

५.० उहिष्ट े

या प्रकरणाचा ऄभ्यास केल्यानतंर, द्दवद्याथी: 

•  ग्राहक द्दमळद्दवण्याचे मागग स्पष्ट करू शकतील. 

•  ग्राहक ईलाढालची सकंल्पना अद्दण ग्राहक ईलाढालची कारणे जाणून घेतील. 

•  सजगनशील खेळपट्टी हा शब्द अद्दण सी.पी. तयार करण्याच्या पायऱ्या द्दवस्ततृपणे स्पष्ट 

करतील. 

•  भरपाइसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पद्धती जाणून घेतील. 

•  ऄद्दभकरण मान्यता, त्याचे फायदे, द्दनकष अद्दण तोटे याचा ऄथग समजून घेतील. 

•  जाद्दहरातींमधील जीद्दवका पयागय जाणून घेतील. 

•  जाद्दहरातींमधील फ्रीलाद्दन्सगं जीद्दवका पयागय समजून घेतील. 
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५.१ प्रस्तावना 

ईदारीकरणाने जाद्दहरातींना सशक्त केले अहे. गेल्या दशकात भारतातील जाद्दहरात 

ऄद्दभकरणमध्ये प्रचडं वाढ झाल्याचे द्ददसून अले अहे. पूवी भारतात जाद्दहरात ऄद्दभकरण 

फारच लहान होत्या अद्दण त्या ऄगदी लहान ते द्दवनाव्यवसाय द्दमळवायच्या. पण अज 

भारतातील जाद्दहरात ऄद्दभकरण पाद्दहल्यास पररद्दस्थती पूणगपणे वेगळी अहे. जाद्दहरात हा 

अता पूणग द्दवकद्दसत ईद्योग झाला अहे. जाद्दहरात ऄद्दभकरणाची द्दिद्दतजे द्दवस्तारीत अद्दण 

राष्ट्रीय सीमा ओलाडंल्या अहते . जाद्दहरात ऄद्दभकरणाच्या वाढीसह, वाढीव ग्राहकासंाठी 

द्दह स्पधाग वाढत अहे. 

५.२ ग्राहक हमळवण्याचे मागग 

स्पधेमळेु ऄद्दभकरणानंा सतत नवीन ग्राहक कायगक्रम शोधावे लागतात अद्दण त्यानंा 

जाद्दहरात ऄद्दभकरणकडे कायम ठेवण्यासाठी द्दवद्यमान ग्राहकाचें समाधान करावे लागते. 

ग्राहक द्दमळद्दवण्याचे काही मागग अहेत: 

१. जाहहरात: 

जाद्दहरात ऄद्दभकरण त्याचं्या व्यवसायासाठी ग्राहक कायगक्रमामध्ये ऄसलेल्या 

वतगमानपत्ामंध्ये जाद्दहरात देउ शकतात  स्थाद्दनक पातळीवर काम करणाऱ्या नवीन 

जाद्दहरात ऄद्दभकरण लघ ु अद्दण मध्यम ईद्योजकानंा अकद्दषगत करण्यासाठी स्थाद्दनक 

माध्यम द्दनवडू शकतात अद्दण त्याचें खाते जाद्दहरात ऄद्दभकरणाला देउ शकतात. 

२. संदभग: 

हा सवागत लोकद्दप्रय मागाांपैकी एक अहे ज्याद्वार े ऄद्दभकरणाला नवीन ग्राहक द्दमळतात. 

द्दवद्यमान ग्राहक जाद्दहरात ऄद्दभकरणाच्या कामावर समाधानी ऄसल्यास, ते नवीन ग्राहकानंा 

ऄद्दभकरणाच्या नावाची द्दशफारस करतील. 

३. सादरीकरण:े 

ऄद्दभकरणाचे ऄद्दधकारी ईद्योगससं्थाचं्या ऄद्दधकाऱ्यांसमोर सादरीकरणे करण्यासाठी 

कमगचारी द्दनयकु्त करतात. ह ेसादरीकरण ईद्योगससं्थाचंी ईत्पादने, द्दवपणन अद्दण जाद्दहरात 

योजना द्दवचारात घेउ शकतात. ही सादरीकरणे ईद्योगससं्थानंा ऄद्दभकरणाच्या लोकाचं्या 

सजगनशील िमतेची ऄंतर्दगष्टी प्रदान करतात. 

४. संघटनांचे सदस्य: 

जाद्दहरात ऄद्दभकरण अइएमसी, मैद्दकया, एएएअइ आत्यादी द्दवद्दवध सघंटनाचें सदस्य होउ 

शकतात. ऄशा सदस्यत्वामळेु त्यानंा द्दवद्दवध व्यावसाद्दयक सघंटनाचं्या सदस्याशंी सवंाद 

साधण्याची संधी द्दमळते ज्यामळेु त्यानंा दीघगकाळ व्यवसाय द्दमळण्याची शक्यता ऄसते. 
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५. हवनंत्या: 

ऄद्दभकरण पत् द्दलहून नवीन ग्राहक कायगक्रम अखू शकते. ते थेट ग्राहकाशंी सपंकग  साधू 

शकते अद्दण द्दवद्यमान ऄद्दभकरणने द्ददलेल्या प्रस्तावापेिा चागंला  प्रस्ताव देउ शकते. ह े

एकतर चागंल्या सेवा द्दकंवा चागंल्या ऄद्दभकरण भरपाइच्या स्वरूपात ऄसू शकते. 

ऄद्दभकरण नवीन ग्राहकांना अकद्दषगत करण्यासाठी कॉल देखील करू शकते. 

६. प्रहतमा आहण प्रहतष्ठा: 

ऄद्दभकरणची प्रद्दतष्ठा नवीन ग्राहकानंा अकद्दषगत करते. प्रद्दतद्दष्ठत ग्राहकाचें ईत्कृष्ट जाद्दहरात 

कायग हाती घेउन अद्दण परुस्कार द्दजकूंन प्रद्दतमा तयार केली जाउ शकते. ऄनेक जाद्दहरात 

ऄद्दभकरण परुस्कार द्दजकंण्यासाठी अद्दण लोकद्दप्रयता द्दमळद्दवण्यासाठी जाद्दहरात ईत्सव 

द्दकंवा स्पधेत भाग घेतात. तसेच प्रसारमाध्यमे व्याप्तीद्वार ेऄद्दभकरणाला प्रद्दसद्धी द्दमळण्यास 

मदत होते. 

५.३ ग्राहक उलाढाल 

५.३.१ अथग: 

ग्राहक ईलाढाल म्हणजे ग्राहक त्याचं्या जाद्दहरात ऄद्दभकरण बदलतात. याचा ऄथग ग्राहक 

द्दवद्यमान ऄद्दभकरणामधील त्यांची खाती बंद करतात अद्दण आतर ऄद्दभकरणामंध्ये स्थलातंर 

करतात. ग्राहकाचं्या ईलाढालीचा ऄद्दभकरणवर नकारात्मक प्रभाव पडतो कारण त्याचा 

त्याच्या प्रद्दतमेवर अद्दण महसूलावरही द्दवपररत पररणाम होतो. 

५.३.२ अशा ग्राहकउलाढालची कारण ेखालीलप्रमाण ेआहते: 

१. सजगनशील प्रयत्नांबिल असमाधान: 

सजगनशीलता हे जाद्दहरातीचे सार अहे. द्दवद्दशष्ट जाद्दहरात ऄद्दभकरणशी करार करताना एक 

महत्त्वाचा घटक म्हणजे त्याद्वार ेदेउ केलेल्या सजगनशील सेवा होय. तथाद्दप, ऄद्दभकरणने 

घेतलेल्या सजगनशील प्रयत्नावंर ग्राहक समाधानी नसल्यास, तो करार समाप्त करू शकतो. 

२. शुल्कावर हवरोध: 

ऄद्दभकरण जास्त शलु्क, जास्त सेवा शलु्क, माध्यमाकंडून द्दमळालेली रोख सवलत 

पाररतकरत नाही, तर ते केवळ ईच्च दलालीसाठी प्रसारमाध्यमेची द्दशफारस केली जाते, 

ग्राहक जर ऄसमाधानी ऄसेल तर, त्यामळेु ग्राहक द्दवद्यमान ऄद्दभकरण सोडू शकतो. 

३. प्रहतस्पर्धयागचे खाते हाताळण:े 

ऄद्दभकरण प्रद्दतस्पध्यागचे खाते हाताळण्यास प्रारभं करू शकते. यामळेु ग्राहकला आतर 

ऄद्दभकरणकडे जाण्यास भाग पाडले जाउ शकते. 
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४. वैयहिक संघषग: 

कधीकधी ग्राहक अद्दण जाद्दहरात ऄद्दभकरणाचे ईच्च ऄद्दधकारी याचं्यात प्रद्दतद्दलद्दप 

ऄद्दधकार, मजकूरसकंल्पन, माध्यमाची द्दनवड, प्रसारमाध्यमे ऄनयुोजन आत्यादी जाद्दहरात 

मोद्दहमेच्या कोणत्याही द्दनणगयाबाबत सघंषग होतो. ऄशा सघंषाांमळेु त्याचं्यात ऄहकंाराची 

समस्या द्दनमागण होते. याचा पररणाम ग्राहकने ऄद्दभकरण सोडण्यात  होउ शकतो. 

५. कमगचारी वगागतील बदल: 

जेव्हा सजगनशील सघं द्दकंवा द्दवद्यमान ऄद्दभकरणमधील प्रमखु कमगचारी दसुऱ्या 

ऄद्दभकरणकडे जातात तेव्हा ग्राहक कधीकधी नवीन ऄद्दभकरणवर स्थलातंर करतो. 

ग्राहकाच्या ईच्च कायगकाररणीतील कमगचारी बदलामंळेु दखेील दसुऱ्या ऄद्दभकरणकडे 

स्थलातंर होउ शकते. ग्राहकाच्या नवीन ईच्च कायगकारी व्यक्तीने आतर ऄद्दभकरणशी सबंंध 

प्रस्थाद्दपत केले ऄसतील अद्दण तर ते कदाद्दचत ऄशा ऄद्दभकरणकडे जातील. 

६. अयशस्वी जाहहरात मोहहमा: 

जर सरुू केलेली जाद्दहरात मोहीम ऄपेद्दित पररणाम अणण्यात ऄयशस्वी ठरली (द्दवक्री/ब्रडँ 

जागरूकतावाढ आ.) तर ग्राहक पढुील जाद्दहरात मोद्दहमेसाठी दसुऱ्या ऄद्दभकरणशी करार 

करू शकतो. 

७. समन्वय आहण संवादाचा अभाव: 

ग्राहक अद्दण ऄद्दभकरण कमगचारी याचं्यातील कमकुवत सवंाद अद्दण समन्वयामळेु 

एकमेकावंर द्दवश्वास अद्दण अस्था  द्दनमागण होत नाही. ऄशा पररद्दस्थतीत ग्राहक ऄद्दभकरण 

सोडू शकतो. 

८. अपुऱ्या सेवा: 

काही वेळा, ग्राहकाला ऄद्दतररक्त सेवा अद्दण सदु्दवधाचंी अवश्यकता भासू शकते जर 

ऄद्दभकरण त्या परुवण्यासाठी ससुज्ज नसेल तर ग्राहक दसुऱ्या ऄद्दभकरणकडे स्थलातंररत 

होउ शकतो. 

९. अहभकरणाचे पुरसेे नेटवकग : 

ग्राहक सपूंणगपणे नवीन बाजारपेठेत प्रवेश करण्याची योजना ग्रामीण द्दकंवा अंतरराष्ट्रीय 

बाजारपेठ ऄसू शकते. ऄद्दभकरणकडे कदाद्दचत ही नवीन बाजारपेठ हाताळण्यासाठी शाखा 

द्दकंवा िमता नसेल म्हणून, ग्राहक दसुऱ्या ऄद्दभकरणबरोबर करार करू शकतो. 

१०. स्थान बदलण:े 

ऄद्दभकरणाचे कायागलय द्दकंवा ग्राहकाचे कायागलय दसुऱ्या शहरात बदलल्यास देखील 

ग्राहकाचंी ईलाढाल होउ शकते. 
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११. नवीन जाहहरात अहभकरण: 

जेव्हा एखादी नवीन ऄद्दभकरण, ज्यामध्ये ऄत्यतं सजगनशील कमगचायाांच्या स्वारस्यांचा 

समावेश ऄसतो, तेव्हा जाद्दहरातीच्या र्दश्यात प्रवेश करते, तेव्हा ग्राहक नवीन ऄद्दभकरणशी 

करार करू शकतो. 

१२. बदलण्याची मानवी प्रवृत्ती: 

काही ग्राहक एकाच ऄद्दभकरणशी पनु्हा पनु्हा करार न करणे पसतं करतात. ते ऄद्दभकरण 

बदलण्याच्या हेतूने बदलतात अद्दण द्दवशेष ऄसे काही वास्तद्दवक कारण ऄसते. 

१३. बाजारातून उत्पादन काढून घेण:े 

ग्राहक बाजारातून ईत्पादन काढून घेउ शकतो अद्दण त्याद्वार े सबंंद्दधत जाद्दहरात 

ऄद्दभकरणमधील खाते बंद करू शकतो. 

१४. मान्यता नसण:े 

ऄद्दभकरण द्दवशेषतः जर ती लहान ऄसेल तर ती दूरदशगन अद्दण (अय एन एस) द्वार े

मान्यताप्राप्त नसते. त्यामळेु, ग्राहक मान्यताप्राप्त ऄसलेल्या मोठ्या ऄद्दभकरणकडे जाण्यास 

प्राधान्य देउ शकतो. 

५.४ सजगनशील खेळपट्टी ( Creative Pitch) 

५.४.१ अथग: 

केवळ सजगनशील सेवाचंी तलुना करण्यासाठी सरुू झालेली प्रद्दक्रया ऄशी अज 

ऄद्दभकरणाचंी वस्तदु्दस्थती बनली अहे. बाजार ऄद्दधक स्पधागत्मक अद्दण सािीदार 

माद्दहतीने ऄद्दतभारीत झाल्यामळेु, प्रत्येक द्दवपणनकताग ऄद्दद्वतीय अद्दण गोंधळ द्दमटवणारा 

ईपाय कायगक्रमत अहे, द्दपद्दचंग ही ऄद्दभकरणसाठी ग्राहकाच्या जगात प्रवेश करण्याची 

द्दखडकी अहे अद्दण एक पररपूणग खेळपट्टी त्यानंा ्ा जगात प्रवेश द्दमळवून देते. 

एक सजगनशील खेळपट्टी हे एक सादरीकरण अहे ज ेएक ईद्योगससं्था (जसे की ऄद्दभकरण) 

प्रसारमाध्यमे कायगक्रम द्दकंवा प्रचारात्मक सदंेश तयार करण्यासाठी वापरण्यासाठी 

प्रस्ताद्दवत केलेल्या सकंल्पनांचे वणगन करते. हे जाद्दहरात ऄद्दभकरणाच्या लोकादं्वार ेसभंाव्य 

खात्यावर सादरीकरणाचा सदंभग देते. 

या सादरीकरणामध्ये, ऄद्दभकरण व्यक्ती पोटगफोद्दलओ, स्लाआड्स, चलतद्दचत् सचं, कथा 

फलक द्दकंवा आतर ईपकरणे याद्दवषयी माद्दहती देण्यासाठी वापरते: 

• सघंटनात्मक स्थायी रचना. 

• आतर ग्राहकासंाठी पररणाम. 

• हाताळलेल्या खात्यांचे प्रकार. 
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• कमगचाऱ्याचंा ऄनभुव. 

• द्दवशेषीकरण 

• शलु्क अकारले जाणे  

• खाते द्दजकंण्यासाठी समपगक ऄसलेली कोणतीही आतर माद्दहती. 

सजगनशील खेळपट्टीचा ईिेश ग्राहकाचा व्यवसाय द्दजकंणे अद्दण त्याद्वार े ईत्पन्नचा नवीन 

प्रवाह सदु्दनद्दित करणे हा अहे. 

५.४.२ चरण: 

सजगनशील खेळपट्टी तयार करण्यासाठी खालील चरणांचा समावेश अहे: 

१. ग्राहक शोधून काढण:े 

पद्दहली पायरी म्हणजे संभाव्य ग्राहक ओळखणे. वतृ्तपत्ामंध्ये जाद्दहराती देउन, सदंभग देउन 

नवीन ग्राहकाशंी थेट सपंकग  साधता येतो. 

२. संशोधनकरण:े 

जाद्दहरात ऄद्दभकरणने सभंाव्य ग्राहक ऄथागत ससं्था, द्दतची ईत्पादने, द्दतची ईद्दिष्ट े

आत्यादींबिल सशंोधन केले पाद्दहजे. ऄशा ससंशंोधनामळेु कल्पना द्दवकद्दसत करण्यात अद्दण 

चागंली सजगनशील खेळपट्टी तयार करण्यात मदत होते. 

३. ग्राहकांशी चचागकरण:े 

शक्य ऄसल्यास, जाद्दहरात ऄद्दभकरणाच्या प्रद्दतद्दनधीने सभंाव्य ग्राहकाला ऄनौपचाररकपणे 

भेटण्याचा प्रयत्न केला पाद्दहजे जेणेकरून त्याचं्या गरजा काय अहेत अद्दण जाद्दहरात 

ऄद्दभकरणकडून त्याचं्या ऄपेिा काय अहेत. त्यानतंर ऄद्दभकरण ग्राहकाशंी बाजार 

सशंोधन, द्दनयोजन अद्दण जाद्दहरात मोहीम, द्दवक्री प्रोत्साहन, जाद्दहरात पररणामकारकतेची 

चाचणी आत्यादीसारख्या सेवावंर चचाग करू शकते. 

४. खेळपट्टीची रूपरषेा तयार करणे: 

ग्राहकाशी चचाग केल्यानतंर, खेळपट्टीची रूपरषेा तयार केली जाते. ऄद्दभकरणने अपली 

खेळपट्टी गदीतून वेगळी बनवण्याचा प्रयत्न केला पाद्दहजे. यात नौटंकी अद्दण शब्दरचना 

दोन्ही टाळणे अवश्यक अहे. 

५. खेळपट्टी बनवण:े 

त्यानतंर ऄद्दभकरण ऄंद्दतम खेळपट्टी बनवते. ते सजगनशील, स्पष्ट, सोपे अद्दण त्याच वेळी 

खात्ी पटणार े ऄसावे. स्पष्ट मथळे, लहान पररच्छेद, क्रमादं्दकत पषेृ्ठ अद्दण ऄग्रभागी एक 

ऄनकु्रमद्दणका अवश्यक अहे. 
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६. पाठपुरावा करणे: 

शेवटी, जाद्दहरात ऄद्दभकरणने त्यानंा करार द्दमळाला अहे की नाही हे पाहण्यासाठी ग्राहकचा 

पाठपरुावा करणे अवश्यक अहे. पाठपरुावा इमेल, फोन कॉल द्दकंवा वैयद्दक्तक सवंादाद्वार े

केला जाउ शकतो. त्यानंी ग्राहकाला काही पाठपरुावा प्रश्न अहेत की नाही हे पाहण्याचा 

प्रयत्न केला पाद्दहजे. 

५.५ अहभकरण भरपाई 

ऄद्दभकरणानंा त्याचं्या सेवांसाठी भरपाइ देण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पद्धती 

खालीलप्रमाणे अहेत: 

१. दलाली:  

ऄद्दभकरण भरपाइची ही सवागत पारपंाररक पद्धत अहे. या पद्धतीनसुार ऄद्दभकरणाला 

माध्यमादं्वार ेकोणत्याही जाद्दहरातीच्या वेळेवर द्दकंवा खरदेी केलेल्या जागेवर द्दनद्दित दलाली 

द्ददले जाते. प्रसारमाध्यमे मालक जाद्दहरात ऄद्दभकरणाच्या एकूण देयक रकमेवर १५% 

दलाली देतात. तथाद्दप, केवळ मान्यताप्राप्त ऄद्दभकरणानंाच 15%दलाली द्दमळण्यास पात् 

अहे. ईघड्या जागेवरील प्रसारमाध्यमेचे दर थोडे जास्त अहेत ते म्हणजे १६.६६%. 

होय. 

दलाली पद्धतीचे कायग ईदाहरणाच्या मदतीने स्पष्ट केले जाउ शकते. समजा एखादी 

जाद्दहरात ऄद्दभकरण तयार करून वतृ्तपत्ात जाद्दहरात देते, त्यासाठी मान्य शलु्क रु. 

५०,००० होय. ऄद्दभकरण अपल्या ग्राहकाकंडून ईक्त रक्कम गोळा करले परतं ु

प्रसारमाध्यमे मालकाला ४२,५०० (रु. ५०,००० कमी १५%) प्रदान करले. येथे 

७,५०० रुपयाचंा फरक ऄद्दभकरणाला दलालीचे ईत्पन्न अहे. प्रसारमाध्यमे मालकास 

लवकर देयकासाठी २% रोख सवलत देखील देउ शकतो, जी ऄद्दभकरण त्याच्या 

ग्राहकाला देउ शकते. 

२. वाटाघाटी शुल्क: 

बऱ्याच ऄद्दभकरण अद्दण त्याचें ग्राहक काही प्रकारचे शलु्क प्रणाली द्दकंवा नकुसान 

भरपाइसाठी खचग ऄद्दधक व्यवस्था वाटाघाटी करतात. ऄद्दभकरणद्वार े वाटाघाटी केलेल्या 

शलु्कामध्ये सवग खचग तसेच नफा सीमा समाद्दवष्ट अहे. जेव्हा ऄद्दभकरण मान्यताप्राप्त नसते, 

तेव्हा द्दतला सामान्य माध्यम अयोग प्राप्त होणार नाही. ऄशा पररद्दस्थतीत, प्रदान केलेल्या 

द्दवशेष सेवासंाठी वाटाघाटी शलु्क द्ददले जाते. 

दलाली पद्धतीच्या तलुनेत ही पद्धत ऄद्दधक वस्तदु्दनष्ठ अह.े ह े दोन्ही पिासंाठी म्हणजे 

जाद्दहरातदार अद्दण जाद्दहरात ऄद्दभकरण याचं्यासाठी योग्य अहे. जाद्दहरातदार प्रदान 

केलेल्या सेवानंसुार फी भरत ऄसताना, ऄद्दभकरणाला योग्य परतावा द्दमळतो. साधारणपणे, 

त्यात खचग अद्दण नफा माद्दजगन समाद्दवष्ट ऄसतो. 
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३. अहभकरण शुल्क: 

प्रसार माध्यमे मध्ये वेळ अद्दण जागा बकु करण्यासाठी लागणाऱ्या खचाग व्यद्दतररक्त, 

ऄद्दभकरणाला कलाकृती, सवगसमावेशक माडंणी अद्दण छपाइ, रदे्दडओ द्दकंवा टीव्ही 

जाद्दहराती दाखल करणे आत्यादींवर पैसे खचग करावे लागतात. ऄशा पररद्दस्थतीत, ऄद्दभकरण 

अपल्या ग्राहकाकंडून ऄशा खचागसाठी शलु्क अकारते. ऄशा सेवाचें परुवठादार मोठ्या 

द्दकंवा द्दनयद्दमत अदेशासाठी ऄद्दभकरणाला दलाली देउ शकतात. ऄशा प्रकार,े ही पद्धत 

ऄद्दभकरणसाठी फायदेशीर ठरू शकते. 

४. लागत - अहधक पद्धत (Cost – Plus): 

या पद्धतींतगगत, ग्राहक ऄद्दभकरणाला कामाची द्दकंमत, म्हणजे कमगचाऱ्यांचा खचग अद्दण 

द्दखशाबाहेरील खचग तसेच या रकमेची काही टक्केवारी २०% ते २५% ऄद्दभकरणचा नफा 

तसेच ईपरी अवरण करण्यासाठी देण्यास सहमत ऄसू शकते. 

जेव्हा प्रसारमाध्यमे द्दबद्दलंग लहान ऄसते अद्दण ग्राहकाला ऄद्दभकरण सेवेची भरपूर 

अवश्यकता ऄसते तेव्हा ही पद्धत वापरली जाते. ्ाचा वापर जेव्हा  नवीन ईत्पादन 

बाजारात अणताना द्दकंवा ग्राहकाला ऄद्दभकरणकडून कॅटलॉग, लघपुसु्तक आ. तयार करणे 

यासारख्या गैर-दलाली कामाची अवश्यकता ऄसते  तेव्हा ्ा पद्धतीचा वापर करण्यात 

येतो.  

५. सट्टा शुल्क: 

या पद्धतीनसुार, ऄद्दभकरण जाद्दहरातदाराच्या वतीने त्याच्या कठीण काळात देयके भरते. 

जाद्दहरातदार अद्दथगकर्दष््टया द्दस्थर झाल्यावर त्याच्याकडून शलु्क अकारले जाते. ऄशा 

शलु्कानंा सट्टा शलु्क म्हणतात. तथाद्दप, मोठ्या ऄद्दभकरण सहसा ऄशा प्रकारचे व्यवहार 

टाळतात. 

तुमची प्रगती तपासा.  

१.  "जाद्दहरात एजन्सींच्या वाढीसह, ग्राहकाचं्या खात्यासंाठी स्पधाग वाढत अहे". चचाग 

करा. 

२.  ग्राहकाचं्या ईलाढालीची कारणे द्दलहा. 

३.  खालील सजं्ञा पररभाद्दषत करा: 

a. ग्राहक ईलाढाल 

b. सजगनशील खेळपट्टी 

c. दलाली पद्धत 

d. सट्टा शलु्क पद्धत 

e. लागत - ऄद्दधक पद्धत  
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f. ऄद्दभकरण शलु्क पद्धत 

४.  “द्दपद्दचगं ही ऄद्दभकरणसाठी ग्राहकाच्या जगात प्रवेश करण्याची द्दखडकी अहे”. स्पष्ट 

करा.  

५.६ अहभकरण मान्यता 

५.६.१ अथग: 

मान्यता ही एक प्रद्दक्रया अहे ज्यामध्ये सिमता, ऄद्दधकार द्दकंवा द्दवश्वासाहगतेचे प्रमाणपत् 

सादर केले जाते. एखाद्या द्दवद्दशष्ट द्दवषयातील द्दकंवा कौशल्याच्या िेत्ातील सिमतेचे 

प्रमाणपत् अद्दण ऄद्दभकरण, ईद्योगससं्था, गट द्दकंवा व्यक्तीच्या ऄखडंतेचे प्रमाणपत् योग्य 

मान्यताप्राप्त अद्दण सन्माद्दनत मान्यताप्राप्त ससं्थेद्वार ेद्ददले जाते. 

ऄद्दभकरण मान्यता म्हणजे जाद्दहरात ऄद्दभकरणाला जाद्दहरातीशी सबंंद्दधत ऄद्दधकाऱ्यानंी 

द्ददलेली ऄद्दधकृत मान्यता. भारतात, हे आंद्दडयन न्यूजपेपर सोसायटी (INS), ऑल आंद्दडया 

रदे्दडओ ((ए अय अर) ) अद्दण दूरदशगन यानंी ठरवलेल्या मान्यता द्दनकषानंसुार द्ददले जाते. 

जाद्दहरात ऄद्दभकरणाला मान्यता द्दमळणे सक्तीचे नाही. तथाद्दप, मान्यता ऄसणे ईद्दचत अहे 

कारण मान्यता ऄद्दभकरणाला व्यावसाद्दयक दजाग देते. मान्यता दशगवते की ऄद्दभकरण द्दतच्या 

व्यवसाय मोद्दहमामंध्ये ईच्च व्यावसाद्दयक मानकांचे द्दनरीिण करत अह.े द्दशवाय, ते 

अचारसदं्दहता देखील पाळते. 

५.६.२ मान्यताचे फायदे: 

मान्यताकृत ऄद्दभकरणांना खालील फायदे ईपलब्ध होतात: 

•  ऄद्दभकरणाला व्यावसाद्दयक दजाग प्राप्त होतो. 

•  व्यावसाद्दयक द्दस्थती ऄद्दभकरणची ख्यातीमलु्य वाढवते. 

•  ग्राहक मान्यताप्राप्त ऄद्दभकरणानंा प्राधान्य देतात कारण या ऄद्दभकरण त्याचं्या 

व्यावसाद्दयक द्दक्रयाकलापाचें संचालन करताना ईच्च व्यावसाद्दयक मानके राखतात. 

•  ऄशा ऄद्दभकरणाकडे चागंले प्रसारमाध्यमे ईपलब्ध ऄसू शकतात. 

•  केवळ मान्यताप्राप्त ऄद्दभकरणाला प्रसारमाध्यमे मालकाकंडून १५% दलाली द्दमळते. 

•  पढेु, याला प्रसारमाध्यमे मालकाकंडून ईधारीच्या चागंल्या ऄटी देखील द्दमळतात. 

ईदाहरणाथग , ते जाद्दहरातीच्या तारखेपासून ६० द्ददवसापंयांत प्रसारमाध्यमे मालकाला 

पैसे देउ शकते. 

५.६.३ मान्यता साठी हनकष: 

मान्यता प्राप्त करण्यासाठी/पात् होण्यासाठी, ऄद्दभकरणने खालील द्दनकष पूणग केले 

पाद्दहजेत: 
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१. कौशल्य आहण अनुभव: 

•  ऄद्दभकरण ऄद्दधकाऱ्याकंडे परुेसे प्रद्दशिण, व्यावसाद्दयक ऄनभुव अद्दण कौशल्य ऄसणे 

अवश्यक अहे. 

•  जाद्दहरात व्यवसाय हाताळण्यासाठी कुशल अद्दण प्रद्दशद्दित कमगचारी द्दनयकु्त करणे 

अवश्यक अहे. 

•  त्याने प्रत्यिात द्दकमान कालावधीसाठी व्यवसाय केला ऄसला पाद्दहजे, ईदाहरणाथग 

(अय एन एस)च्या बाबतीत सहा मद्दहनेऄसू शकते. 

२. हनयम आहण अहधहनयम:  

ऄद्दभकरणने INS, (ए अय अर)  अद्दण (डीडी)द्वार े तयार केलेल्या द्दनयमाचें अद्दण 

ऄद्दधद्दनयमाचें पालन करणे अवश्यक अहे. पढेु, INS, (ए अय अर)  अद्दण (डीडी)ने 

स्वीकारलेल्या अचारसंद्दहतेनसुार व्यवसाय हाताळला पाद्दहजे. 

३. हकमान व्यवसाय मयागदा: 

ऄद्दभकरणने (अय एन एस), (ए अय अर)  अद्दण (डीडी)सह द्दकमान व्यवसाय मयागदा पूणग 

केल्या पाद्दहजेत. 

५.६.४ अजग आहण घोषणा: 

मान्यता प्राप्त करू आद्दच्छणाऱ्या जाद्दहरात ऄद्दभकरणाला सबंंद्दधत प्राद्दधकरणाकडे ऄजग सादर 

करावा लागतो. पढेु, मान्यता अद्दण अचारसदं्दहता सदंभागत द्दनयम अद्दण ऄद्दधद्दनयमाचें 

पालन करण्याची घोषणा करणे अवश्यक अहे. 

जर ऄद्दभकरणने मान्यता द्दनकष पूणग केले तर द्दतला मान्यता द्ददली जाते. 

५.६.५ मान्यता गमावण ेआहण त्याची पुनस्थागपना: 

मान्यताप्राप्त ऄद्दभकरण द्दतची मान्यताखालील कारणास्तव गमावेल: 

१.  मान्यताप्राप्त जाद्दहरात ऄद्दभकरण म्हणून स्वतःला वेगळे करण्याचा द्दनणगय घेतल्यावर 

ऄसे होउ शकते. 

२.  एकमेव मालकाचा मतृ्यू द्दकंवा द्ददवाळखोरी झाल्यावर, भागीदारी फमगचे द्दवघटन द्दकंवा 

ईद्योगससं्था सपंषु्टात अल्याने. 

३.  मान्यताप्राप्त जाद्दहरात ऄद्दभकरण (डीडी)/(ए अय अर)  अद्दण (अय एन एस) द्वार े

तयार केलेल्या द्दनयम अद्दण ऄद्दधद्दनयमांनसुार जाद्दहरात व्यवसाय करणे बंद केल्यावर 

ऄसे होउ शकते. 
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ऄशा नूतनीकरणासाठी द्दकंवा पनुसांचद्दयत करण्यासाठी लादल्या जाणाऱ्या ऄटींच्या ऄधीन 

राहून कोणत्याही जाद्दहरात ऄद्दभकरणाचे पूणग द्दकंवा तात्परुते प्रमाणीकरण नूतनीकरण 

द्दकंवा पनुसांचद्दयत करण्याचा ऄद्दधकार सबंंद्दधत प्राद्दधकरणास नेहमीच ऄसतो. 

५.७ जीहवका पयागय 

५.७.१ प्रस्तावना:  

जाद्दहरात िेत् फायदेशीर रोजगार पयागय देते. जाद्दहरात ईद्योगससं्था द्दवद्दवध स्तरावंर द्दवद्दवध 

द्दवभागामंध्ये द्दवद्दवध शैिद्दणक पाश्वगभूमी ऄसलेल्या लोकानंा कामावर ठेवतात. ऄभ्यासाच्या 

द्दवद्दशष्ट िेत्ात व्यावसाद्दयक पदवी द्दकंवा पदद्दवका ऄसणे या ईद्योगात चागंली सरुुवात करू 

शकते. द्दशवाय, भाषेची प्रद्दतभा अद्दण ईत्कृष्ट सवंाद कौशल्य हे जाद्दहरात व्यवसायाच्या 

िेत्ात प्रवेश करण्यासाठी अवश्यक ऄसलेले आतर घटक अहेत. 

५.७.२ जाहहरात क्षेत्राचे वगीकरण: 

जाद्दहरात िेत् अकषगक अद्दण मनोरजंक जीद्दवका पयागयाचंी शे्रणी ईपलब्ध करद्दवते. या 

िेत्ातील नोकरीचे वगीकरण कायगकारी अद्दण सजगनशील ऄशा दोन मोठ्या शे्रणींमध्ये केले 

जाते. 

१. कायगकारी: 

कायगकारी बाजूमध्ये ग्राहक संधारण, बाजार सशंोधन, प्रसारमाध्यमे सशंोधन आत्यादींचा 

समावेश होतो. कायगकारी द्दवभाग ग्राहकाचं्या गरजा समजून घेतो, नवीन व्यवसायाच्या सधंी 

शोधतो अद्दण द्दवद्यमान व्यवसाय द्दटकवून ठेवतो. हा द्दवभाग योग्य माध्यमांची द्दनवड करतो, 

जाद्दहरातींच्या वेळेचे अद्दण द्दनवडीचे द्दवशे्लषण करतो अद्दण व्यावसाद्दयक कराराच्या अद्दथगक 

पैलूंवर वाटाघाटी करतो. 

२. सजगनशील: 

सजगनशील सघंामध्ये मजकूर लेखक, पटकथा लेखक, कल्पनाद्दचत्क, सजगनशील 

सचंालक, छायाद्दचत्कार, मदु्रतज्ञ, सचेतनीकरण आत्यादींचा समावेश ऄसतो. सजगनशील 

द्दवभाग द्दवद्दवध माध्यमाचं्या स्वरूपात प्रत्यि जाद्दहरात तयार करतो. ते ग्राहकाच्या द्दवद्दशष्ट 

गरजा शब्दबद्ध करतात अद्दण र्दश्यमान करतात. 

जाद्दहरात ऄद्दभकरणाच्या द्दवद्दशष्ट द्दवभागात जाण्यासाठी, खालील जीद्दवकामधून एखादी 

द्दनवडू ईमेदवार करू शकते: 

•  ग्राहक सधंारण: द्दवपणनामध्ये पदवीत्तर पदद्दवका द्दकंवा एमबीए. 

•  स्टुद्दडओ: व्यावसाद्दयक कला द्दकंवा लद्दलत कला (बीएफए द्दकंवा एमएफए) 

ऄभ्यासक्रम. 
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प्रसारमार्धयम:े पत्रकाररता, जनसंपकग  संप्रषेण हकंवा एमबीए.: 

•  द्दवत्त: सीए, अइसीडब्ल्यूए, एमबीए (द्दवत्त). 

•  द्दचत्पट: श्रवण र्दश्य माध्यमे द्दवशेषीकरण. 

•  ईत्पादन: मदु्रण अद्दण पूवग मदु्रण प्रद्दक्रयाचंा ऄभ्यासक्रम. 

ऄभ्यासक्रमानतंर या िेत्ात येण्याचा ईत्तम मागग म्हणजे नोकरीचे प्रद्दशिण घेणे. सवग 

चागंल्या ससं्था ऄभ्यासक्रमाचा भाग प्रद्दशिणाद्दथगक म्हणून संधी देतात. 

५.७.३ जाहहरात जीवनावश्यक घटक:  

जाद्दहरातींच्या जगात स्थान द्दमळवण्यासाठी पद्दहली अद्दण सवागत महत्त्वाची गरज म्हणज े

सजगनशील ऄसणे. ही सजगनशीलता कोणत्याही स्वरूपात ऄसू शकते, मग ती भाषा, 

सवंादकौशल्य, रखेाद्दचत्, नाद्दवन्यपूणग द्दवचार, आत्यादी ऄसू शकते. 

ईत्साही, सजगनशील, अशावादी अद्दण ऄनेक कायग करण्याची िमता ऄसलेल्यांसाठी 

जाद्दहरात हा सवोत्तम जीद्दवका पयागय अहे. या जीद्दवकासाठी लोक कौशल्ये ही एक 

महत्त्वाची अवश्यकता अहे कारण यामळेु ग्राहकाला काय अवश्यक अहे हे समजते अद्दण 

पररणामकारक द्दनणगय घेण्यास मदत होते. जाद्दहरात सबंंद्दधत ऄभ्यासक्रम चालवणारी ससं्था 

द्दवद्यार्थयाांना खालील घटकात प्रद्दशद्दित अद्दण द्दवकद्दसत होण्यात मदत करू शकते जसे की: 

• प्रभावी सवंाद 

• सादरीकरण अद्दण व्यवस्थापन कौशल्ये 

• सघं अद्दण नेततृ्व कौशल्ये 

• ताण अद्दण दबाव व्यवस्थापन 

• मन वळवणे 

• अत्मद्दवश्वास 

• स्पधागत्मकता 

५.७.४ पात्रता: 

बहुतेक जाद्दहरातींच्या पदव्यतु्तर ऄभ्यासक्रमासंाठी पात्ता म्हणजे द्दकमान ५० टक्के 

गणुासंह कोणत्याही शाखेतील पदवी ऄसणे ऄद्दनवायग अहे. यापैकी बहुतेक 

ऄभ्यासक्रमासंाठी प्रवेश हा परीिा अद्दण/द्दकंवा मलुाखतीवर अधाररत ऄसतो. काही 

ससं्था जाद्दहरातींमध्ये पदवी स्तरावरील ऄभ्यासक्रम देखील देतात, ज्यासाठी ते बारावी 

ईत्तीणग झालेल्या द्दवद्यार्थयाांना प्रवेश देतात. 
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५.७.५ नोकरीची शक्यता: 

• जाद्दहरातींमध्ये नोकरीच्या संधींमध्ये खाजगी जाद्दहरात ऄद्दभकरणामंधील संधींचा 

समावेश होतो. 

• खाजगी अद्दण सावगजद्दनक िेत्ातील ईद्योगससं्थाचंा जाद्दहरात द्दवभाग यांचा समावेश 

होतो. 

• नोकरी शोधणा    ना वतृ्तपते्, द्दनयतकाद्दलके, माद्दसके याचं्या जाद्दहराती/द्दवपणन 

द्दवभागामंध्येही सधंी द्दमळू शकतात; तसेच रदे्दडओ द्दकंवा दूरद्दचत्वाणीचा व्यावसाद्दयक 

द्दवभाग; बाजार सशंोधन ससं्था आ.  

• एखादी व्यक्ती फ्रीलासंर म्हणून देखील काम करू शकते. 

५.७.६ जीहवका म्हणून जाहहरातीची सकारात्मकता: 

 अव्हानात्मक अद्दण समाधानकारक काम. 

• देशातील सवोत्कृष्ट द्दवकासाच्या मोठ्या शक्यता. 

• प्रकल्पाशी सबंंद्दधत प्रोत्साहनांसह भारी वेतन प्रस्ताव. 

५.७.७ जीहवका म्हणून जाहहरातीची नकारात्मकता:  

 एक ईद्योग जो त्याच्या ऄत्यतं दीघग कामाच्या तासासंाठी ओळखला जातो. 

 ईच्च दाब अद्दण तणाव द्दनमागण करणार ेकामाचे वातावरण. 

५.७.८ शीषग उद्योगसंस्था  

जाद्दहराती अद्दण माध्यम द्दनयोजनातील काही द्ददग्गज ज्याचं्यासोबत काम करण्याचे बहुतेक 

द्दवद्याथी स्वप्न पाहतात ते खालीलप्रमाणे अहेत: 

द्दहदंसु्तान थॉमसन ऄसोद्दसएट्स (एचटीए), मैककैन एररकसन, द्दलयो बनेट, गे्र, अर.के.. 

स्वामी - बी बी डी ओ, ब्येट्स, रडेीफद्दशन  द्दडव्हाय ऄडँ अर, द्दलंटास आंद्दडया ली., 

ओद्दगल्वी एडं माथर द्दलद्दमटेड., ऄडँ मदु्रा कम्यदु्दनकेशसं द्दलद्दमटेड 

५.८ जाहहरात अहभकरण, प्रसारमार्धयमे आहण पुरवठा / सहाय्यक 

ससं्थामंधील जीहवका पयागय 

खालील काही वैद्दशष््टयपूणग भूद्दमका अहेत. 

अ. जाहहरात अहभकरणामर्धये: 
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१. जाहहरात व्यवस्थापक: 

जाद्दहरात व्यवस्थापक व्यवसाय, द्दवक्री अद्दण तादं्दत्क र्दष्टीकोनातून ईद्योगससं्थेची जाद्दहरात 

धोरण तयार करतो अद्दण त्याची ऄंमलबजावणी करतो. प्रायोजक अद्दण ऄद्दभकरण 

याचं्याशी सवग चचाग जाद्दहरात व्यवस्थापकाद्वार ेसरुू अद्दण व्यवस्थाद्दपत केल्या जातात. तो 

बाहेरील द्दवक्री प्रद्दतद्दनधींसोबत कराराचंी वाटाघाटी करतो अद्दण प्रसारमाध्यमे द्दकट्ससह 

द्दवक्री साद्दहत्याचा द्दवकास व्यवस्थाद्दपत करतो. 

२. जाहहरात हवक्री संचालक: 

जाद्दहरात व्यवस्थापकाने केलेल्या भूद्दमकेव्यद्दतररक्त, जाद्दहरात द्दवक्री सचंालक 

जाद्दहरातींसाठी ऄथगसकंल्प अद्दण प्रिेपणाची योजना अखतात. 

३. खाते कायगकारी: 

वतगमान अद्दण सभंाव्य जाद्दहरात खाती/ग्राहक याचं्याशी चांगले सबंंध राखण्यासाठी खाते 

कायगकारी जबाबदार अहे. नवीन खाती द्दमळवण्यासाठी तो सबंंध द्दवकद्दसत करण्याचाही 

प्रभारी ऄसतो. 

४. खाते समन्वयक: 

माध्यमासंाठी जाद्दहराती अयोद्दजत करण्यासाठी खाते समन्वयक जबाबदार अहे. ग्राहकाचे 

समाधान अद्दण प्रकल्प पूणग होण्यासाठी तो ऄनयुोजन अद्दण प्रद्दसद्धी समन्वय साधतो. 

ग्राहक सबंंध राखण्यासाठी अद्दण जोपासण्यात खाते ऄद्दधकाऱ्यानंा सहाय्य करणे हा 

नोकरीचा एक भाग अह.े 

५. प्रसारमार्धयम ेखरदेीदार: 

प्रसारमाध्यमे खरदेीदार प्रसारमाध्यमे जागा द्दकंवा वेळ खरेदी करण्याशी सबंंद्दधत अहे, 

तसेच मोहीम द्दवकद्दसत करणे अद्दण ग्राहकासंाठी ते सवागत प्रभावी कसे होइल यावर 

सशंोधन करतो. काम म्हणजे माध्यमांचे सयंोजन द्दनवडणे जे ग्राहकाचा सदंेश कमीतकमी 

खचागत शक्य द्दततक्या प्रभावी पद्धतीने सपें्रषण करण्यास सिम ऄसेल. 

६. मजकूरलेखक ( Copy Writer): 

जाद्दहराती, टीव्ही जाद्दहराती द्दकंवा प्रत जाद्दहरातींसाठी मजकूर द्दलद्दहण्यासाठी मजकूर 

लेखक जबाबदार ऄसतो. प्रत हे ईत्पादन द्दकंवा सेवेचा प्रचार करण्यासाठी वापरल्या 

जाणाऱ्या शब्दादं्दशवाय काहीही नाही. मथळा ओळीपासून ते लघपुसु्तकपयांत छपाइयतं्  

रीद्दलझ ते पत्क द्दकंवा वतृ्तपत् हे सवग लेखकाने द्दलद्दहलेले ऄसते. ह ेसवागत सजगनशील अद्दण 

अव्हानात्मक कामापैकी एक अहे. 

ब. प्रसार मार्धयम:े  

जाद्दहरात सदंेश लद्दययत पे्रिकापंयांत पोहोचवण्यासाठी ऄनेक माध्यम पयागय ईपलब्ध 

अहेत. द्दवद्यार्थयाांना जीद्दवका म्हणून माध्यम द्दनवडायचे ऄसल्यास त्यांच्याकडे द्दवस्ततृ 
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पयागय अहे. तथाद्दप काही कौशल्ये अद्दण गणु अवश्यक अहेत ज्यात खालील घटक 

समाद्दवष्ट अहे: 

• सजगनशील द्दवचार 

• समपगण अद्दण कठोर पररश्रम 

• सघंात काम करणे 

मार्धयमांसाठी अभ्यासक्रम: 

पूवग पदवी स्तरावर, बहुतेक ससं्था द्दकमान तीन वषाांच्या कालावधीसाठी जनसंवाद 

ऄभ्यासक्रमात कला स्नातक (बीए) अयोद्दजत करतात. द्दवद्याथी जनसपंकागमधील 

पदवीत्तर पदवी (एमए) द्वार ेमाध्यमातील पदव्यतु्तर स्तरावरील ऄभ्यासाची द्दनवड देखील 

करू शकतात. तथाद्दप, ससं्थाकंडून डॉक्टरटे अद्दण पदद्दवका स्तरावरील ऄभ्यासक्रमही 

चालवले जातात. 

प्रसारमार्धयम ेअभ्यासक्रमांसाठी भारतातील काही संस्था आहते: 

• आंद्दडयन आद्दन्स्टट्यूट ऑफ मास कम्यदु्दनकेशन (अइअइएमसी), 

• आंटरनॅशनल स्कूल ऑफ मीद्दडया ऄडँ एटंरटेनमेंट, 

• पायोद्दनयर कम्यदु्दनकेशन स्कूल, 

• आंटरनॅशनल स्कूल ऑफ द्दबझनेस ऄडँ मीद्दडया, 

• झेद्दवयर आद्दन्स्टट्यूट ऑफ कम्यदु्दनकेशन्स, 

•  एजेके मास कम्यदु्दनकेशन ररसचग सेंटर, 

• मदु्रा आद्दन्स्टट्यूट ऑफ कम्यदु्दनकेशन्स (एम अय सी ए), 

• एद्दशयन कॉलेज ऑफ जनगद्दलझम, 

• टाआम्स स्कूल ऑफ जनगद्दलझम, आ. 

प्रसारमार्धयमांमर्धये नोकरीच्या संधी: 

तरुण आच्छुकामंध्ये प्रसारमाध्यमे हे जीद्दवकाच्या सवोच्च पयागयापैंकी नक्कीच अहे. 

िेत्ातील ऄभ्यासक्रमांचा पाठपरुावा केल्यानतंर, एखाद्याला सरकारी अद्दण खाजगी दोन्ही 

िेत्ात द्दवद्दवध नोकऱ्या द्दमळू शकतात. 

द्दवद्याथी पत्कार, द्दवपणन व्यवस्थापक, समदुाय कला कायगकताग, सामाद्दजक कायगकताग, 

कमगचारी व्यवस्थापक, धमागदाय प्रशासक अद्दण बरचे काही म्हणून त्यांचे जीद्दवका शोधू 

शकतात. 
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क. प्रसारमार्धयम ेउत्पादन भवन: 

प्रसारमाध्यमे द्दनद्दमगतीमध्ये द्दचत्पट अद्दण दूरदशगन माद्दलका, काल्पद्दनक अद्दण गैर-

काल्पद्दनक कायगक्रम बनवणे समाद्दवष्ट अहे. द्ददग्दशगन अद्दण सपंादनासारख्या तादं्दत्क 

कौशल्याबरोबरच कायगक्रम तयार करण्यासाठी अवश्यक ईपकरणे अद्दण प्रद्दशद्दित 

मनषु्ट्यबळ याचंा समावेश ऄसलेल्या सदु्दवधा ऄसणे अवश्यक अहे. स्टुद्दडओ, तंत्ज्ञ, 

ऄद्दभनेते अद्दण चॅनेलसह नेटवद्दकां ग देखील अवश्यक अहे. 

ड. ब्रँड व्यवस्थापन: 

ब्रडँ व्यवस्थापनामध्ये ब्रडँ तयार करणे, व्यवस्थाद्दपत करणे अद्दण वद्दधगत करणे समाद्दवष्ट 

अहे. ब्रडँ तयार करण्याची अद्दण द्दटकवून ठेवण्याची ही कला अहे ज्यामळेु ग्राहकाचं्या 

मनात द्दभन्नता द्दनमागण होते अद्दण पररणामी ब्रडँ द्दनष्ठा द्दनमागण होते. ब्रडँ व्यवस्थापकाचे 

वैद्दशष््टयपूणग कायग म्हणजे मोठ्या द्दचत्ावर लि कें द्दद्रत करणे, ब्रडँ द्दकंवा ब्रडँ सकुंलाची 

जबाबदारी घेणे, त्याचं्या प्रद्दतस्पध्याांचा त्यांच्या ब्रडँच्या शे्रणीमध्ये नकाशा तयार करणे, 

द्दवपणन सधंी ओळखणे अद्दण त्या ईत्पादनाचे ऄद्दद्वतीय फायदे प्रभावीपणे सपें्रषण करण्यात 

सिम ऄसणे हे फार महत्वाचे अहे. 

ब्रडँ व्यवस्थापनामध्ये द्दमळू शकणाऱ्या काही ठराद्दवक भूद्दमका खालीलप्रमाणे: 

१. ब्रँड व्यवस्थापक 

ब्रडँसाठी द्दवपणन प्रयत्नांचे द्दनयोजन अद्दण द्ददग्दशगन ब्रडँ व्यवस्थापकाद्वार े केले जाते. 

ईत्पादन, द्दवक्री, जाद्दहरात, प्रद्दसद्धी, सशंोधन अद्दण द्दवकास, द्दवपणन सशंोधन, खरदेी, 

द्दवतरण, पॅकेज द्दवकास अद्दण द्दवत्त या िेत्ातील तज्ञांच्या द्दक्रयाकलापाचें समन्वय 

साधण्यासाठी देखील तो जबाबदार अहे. 

२. उत्पादन हवकास व्यवस्थापक: 

ईत्पादन द्दवकास व्यवस्थापक हा द्दनयोजन अद्दण द्दवकास तज्ञ ऄसतो. ग्राहक द्दकंवा 

औद्योद्दगक ईत्पादनासंाठी द्दवपणन सधंी द्दवकद्दसत करणे हे त्याचे कायग अहे. ईत्पादन 

द्दवकास सयंोजकाला द्दवपणन सशंोधन, द्दवक्री भाकीत अद्दण जाद्दहरात धोरणामंध्ये कौशल्य 

अद्दण समज अवश्यक अहे. 

ई. जनसंपकग : 

पीअर द्दवभाग हा ईद्योगससं्थेचा प्रवक्ता मानला जातो. प्रसारमाध्यमे, ग्राहक, कमगचारी, 

गुतंवणूकदार अद्दण सामान्य जनता यांच्याशी सवंाद व्यवस्थाद्दपत करण्यासाठी ते जबाबदार 

अहे. ईत्पादनाचंी जाद्दहरात करण्यासाठी द्दकंवा गुतंवणूकदारानंा व्यवसाय भागीदारी, 

अद्दथगक पररणाम द्दकंवा कंपनीच्या आतर बातम्याबंिल माद्दहती देण्यासाठी प्रद्दसद्धी पत् 

द्दलद्दहणे हा कामाचा भाग अहे. 
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सावगजहनक संबंधांमर्धये काही ठराहवक भूहमका हमळू शकतात: 

१. जनसंपकग  हवशेषज्ञ: 

जनसपंकग  द्दवशेषज्ञ माध्यमादं्वारे ससं्थेची माद्दहती देतात. प्रद्दसद्धी पत् द्दलद्दहणे, भाषणे करणे, 

द्दवशेष कायगक्रमाचें द्दनयोजन करणे, पत्कार पररषद अद्दण व्यापार कायगक्रममध्ये त्याचं्या 

ईद्योगससं्थेचे प्रद्दतद्दनद्दधत्व करणे, कलाचा मागोवा घेणे अद्दण प्रसारमाध्यमे व्याप्ती 

द्दमळद्दवण्याच्या संधी शोधणे यासाठी ते प्रभारी ऄसतात. 

२. जनसंपकग  संचालक: 

ई  गससं्थेचे एकूण धोरणात्मक जनसपंकग  कायगक्रम (समदुाय सबंंध, ऄंतगगत सपें्रषण, 

प्रसारमाध्यमे अद्दण गुतंवणूकदार सबंंध) जनसपंकग  सचंालकाद्वार ेद्दवकद्दसत अद्दण लागू केले 

जातात. आतर जबाबदाऱ्यामंध्ये द्दनयोजन अद्दण ऄंदाजपत्क व्यवस्थापन याचंा समावेश 

होतो. 

३. कोपोरटे संप्रषेण व्यवस्थापक: 

कोपोरटे सपें्रषण व्यवस्थापकाचे कायग सपें्रषण कायगक्रम तयार करणे अद्दण व्यवस्थाद्दपत 

करणे अहे. जे ससं्थेचे वणगन तसेच ससं्था ईत्पाद्ददत ईत्पादनाचंा प्रचार करतात. कमगचारी 

अद्दण ग्राहकानंा ईिेशून भाषणे / सादरीकरणे ्ाचं्या मदतीने केली जातात. 

४. मार्धयम सहचव: 

माध्यम सद्दचव हे माध्यम, सावगजद्दनक अद्दण सरकारी ससं्था याचं्यात समन्वयाचे  / 

सपंकागचे काम करतात. वतृ्तपते्, रदे्दडओ अद्दण दूरद्दचत्वाणी पत्काराकंडून द्दवनतं्या; प्रद्दसद्धी 

पत्काचा मसदुा तयार करणे, पाहुण्याचें स्तंभ अद्दण भाषणे अद्दण पत्कार पररषदासारख्या 

कायगक्रमाचें अयोजन ते हाताळतात. 

५.९ जाहहरातीत जीहवकासाठी फ्रीलाहन्संग पयागय 

अ. बाजार संशोधन: 

या बाजार सशंोधनामंध्ये ऄपेद्दित लययाचे सशंोधन करणे समाद्दवष्ट अहे, ते ईद्योगससं्था 

द्दकंवा ग्राहक ऄसू शकतात. पद्दहली पायरी म्हणजे ग्राहक, त्याचं्या गरजा, खरदेीच्या सवयी 

अद्दण आतर जगाच्या सबंंधात ते स्वतःला कसे पाहतात ह ेसमजून घेणे. बाजार सशंोधन 

ऄद्दभकरणमध्ये काही द्दवद्दशष्ट भूद्दमका द्दमळू शकतात 

१. बाजार संशोधन संचालक: 

ससं्थेची द्दवपणन धोरणे, ईद्दिष्टे अद्दण ईपक्रमाचें मागगदशगन बाजार सशंोधन सचंालक 

करतात. बाजार द्दठकाणामंधील बदलाचें पनुरावलोकन केल्यानतंर द्दवपणन योजनेच्या 

समायोजनासाठी तो जबाबदार अहे. 
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२. बाजार संशोधन संयोजक: 

बाजार सशंोधन अद्दण नवीन सकंल्पनाचंा द्दवकास तसेच ससं्थेची ईत्पादने, सेवा द्दकंवा 

द्दवचारधारा यांच्याशी सबंंद्दधत द्दक्रयाकलापाचें समन्वय अद्दण द्ददशा बाजार सशंोधन 

सयंोजकाद्वार ेकेली जाते. द्दवकास प्रस्तावाचं्या द्दनद्दमगती अद्दण द्दनयोजनामध्ये त्याचंा सद्दक्रय 

सहभाग ऄसतो ज्यामध्ये प्रकल्पाचें ईद्दिष्ट द्दकंवा ध्येय, प्रकल्पाचंी द्दकंमत, ईपकरणे अद्दण 

मनषु्ट्यबळाची अवश्यकता समाद्दवष्ट ऄसते. 

३. बाजार संशोधन पयगवके्षक: 

बाजार सशंोधन पयगवेिक बाजार सशंोधन अद्दण माद्दहतीच्या द्दवशे्लषणाच्या देखरखेीमध्ये 

सद्दक्रयपणे गुतंलेला ऄसतो ज्यामळेु ईत्पादने द्दकंवा सेवाचंी मागणी द्दनमागण करण्यात मदत 

होइल. तो सशंोधन पैलू अद्दण द्दवकास प्रस्तावाचें द्दनयोजन अद्दण द्दनद्दमगती करण्यासाठी 

जबाबदार ऄसतो. 

४. बाजार हवश्लषेक: 

द्दवद्यमान द्दकंवा सभंाव्य ईत्पादन अद्दण सेवा बाजाराचें मूल्याकंन करण्यासाठी माद्दहतीचे 

सकंलन अद्दण द्दवशे्लषण बाजार द्दवशे्लषकाद्वार ेहाताळले जाते. द्दवक्रीवर पररणाम करण्याची 

िमता ऄसलेल्या सशंोधन बाजार पररद्दस्थती द्दकंवा ईद्योगातील बदलाचंी ओळख अद्दण 

मूल्याकंन करण्यात ते सद्दक्रयपणे गुतंलेले अहेत. 

ब. आलेहखकी (Graphics): 

अथग: 

अलेद्दखकी ऄद्दभकल्प हे र्दश्य सवंाद तयार करण्याचे कौशल्य अहे. र्दश्य सवंाद ऄनेक रूपे 

घेते अद्दण त्यात प्रतीक द्दचन्ह, जाद्दहरात फलक, लघपुसु्तक, पसु्तके, सकेंतस्थळे, 

ऄद्दभकल्प, गद्दत अलेद्दखकी अद्दण ऄगदी द्दफल्म अद्दण चलतद्दचत् सचं यांचा समावेश होतो. 

ठराहवक जीहवका पयागय: 

सजगनशील, सवेंदनािम अद्दण ईत्साही व्यक्ती जाद्दहरात ऄद्दभकरण, ऄद्दभकल्प स्टुद्दडओ, 

मदु्रण ईद्योग, प्रकाशन, अवेष्टत, प्रदशगन अद्दण प्रदशगन-सबंंद्दधत ऄद्दभकल्पमध्ये 

जीद्दवकाकायग शोधू शकतात. ऄलीकडे, द्दडद्दजटल प्रसारमाध्यमे अद्दण वेब ऄद्दभकल्पमध्ये 

जेव्हा ईद्योजक पदवीधर फ्रीलान्सचा सराव करतात द्दकंवा त्याचें स्वतःचे स्टुद्दडओ 

ईघडतात तेव्हा ्ा सधंी ईपलब्ध अहेत,  

खालील नमनुा अलेखी ऄद्दभकल्प सबंंद्दधत जीद्दवका द्ददशाद्दनदेशाचंी यादी अहे: 

१.  आलेखी अहभकल्प: प्रतीक द्दचन्ह, स्टेशनरी, जाद्दहरात फलक, लघपुसु्तक, कॅटलॉग 

अद्दण बरचे काही द्दवकद्दसत करणाऱ्या ऄद्दभकल्प स्टुद्दडओमध्ये अलेखी ऄद्दभकल्पक 
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म्हणून काम करता येउ शकते. या िेत्ात काम करण्यासाठी चागंली तादं्दत्क कौशल्ये, 

सजगनशीलता अद्दण अलेखीऄद्दभकल्प प्रद्दक्रयेचे ज्ञान अवश्यक अहे. 

२.  जाहहरात: कला द्ददग्दशगकाच्या कायागमध्ये सजगनशील कल्पना द्दनमागण करणे अद्दण 

दूरद्दचत्वाणी, रदे्दडओ, द्दबलबोडग अद्दण माद्दसके याचं्या ऄंमलबजावणीवर देखरखे करणे 

समाद्दवष्ट ऄसते. कल्पना मांडण्याच्या सजगनशील िमतेवर भर द्ददला जातो. पढेु, 

छायाद्दचत्कार अद्दण द्दचत्पट द्ददग्दशगकासंह लोकाचं्या गटानंा द्दनदेद्दशत करण्यासाठी 

कौशल्य अवश्यक अहे. 

३.  प्रकाशन: एखादी व्यक्ती द्दनयतकाद्दलक ईद्योगात कला द्ददग्दशगक म्हणून काम करू 

शकते, द्दजथे एखादी व्यक्ती अराखडा, छायाद्दचत्ण अद्दण प्रकाशनाचं्या द्दनद्दमगतीमध्ये 

गुतंलेली ऄसेल. ईमेदवाराकडे तादं्दत्क कौशल्ये, ऄद्दभकल्पचे ज्ञान अद्दण छायाद्दचत्ण 

अद्दण फोटोशूटच्या स्टाआद्दलंगवर चागंली नजर ऄसणे अवश्यक अहे. 

४.  वेब अहभकल्प: एखादी व्यक्ती ऄद्दभकल्प/वेब ऄद्दभकल्प ऄद्दभकरण/स्टुद्दडओमध्ये वेब 

ऄद्दभकल्प म्हणूनही काम करू शकते. या िेत्ात ठोस तादं्दत्क समज अद्दण तादं्दत्क 

द्दनबांधांवर सजगनशील ईपाय अवश्यक अहेत. 

५.  आवेष्टत: अवेष्टत ऄद्दभकल्पकच्या कायागमध्ये प्रभावी अवेष्टत तयार करणे समाद्दवष्ट 

अहे जे ब्रडँला प्रोत्साहन देउ शकते अद्दण बाजारपेठेत ईत्पादनाचे स्थान सदु्दनद्दित 

करण्यात मदत करू शकते. त्यानंा वतृ्तसचं-ऄद्दभमखु ईत्पादन अद्दण मदु्रण प्रद्दक्रयेची 

ठोस समज ऄसणे अवश्यक अहे. 

६.  बहूप्रसारमार्धयम:े टीव्ही कायगक्रम अद्दण जाद्दहरातींसाठी अलेद्दखकीसाठी शीषगक 

ऄनकु्रम ऄद्दभकल्प करणार े बहूप्रसारमाध्यमे कलाकार/ऄद्दभकल्पक म्हणून काम 

करणे. बहूप्रसारमाध्यमे कलाकार कला, अलेखीऄद्दभकल्प, सचेतनीकरणीत प्रद्दतमा 

द्दकंवा द्दचत्पट, दूरद्दचत्वाणी अद्दण सगंणक खेळासंहद्दवद्दवध माध्यम द्दनद्दमगतीमध्ये 

द्ददसणार े द्दवशेष प्रभाव तयार करण्यासाठी सगंणक वापरतो. बहपू्रसारमाध्यमे 

ऄद्दभकल्पक ऄनेकदा समदृ्ध वेब साआट्स, सीडी-रोम, डीव्हीडी द्दकंवा प्रदशगन साद्दहत्य 

तयार करण्यासाठी संघाचा भाग म्हणून काम करता येते. 

७.  महुित करण:े मदु्रणाला जाण्यापूवी कागदपत्ाचंी तयारी ठरवण्यासाठी पूवग प्रद्दसद्धी 

पत्क द्दवशेषज्ञ म्हणून काम करता येते. यात रगं तपासणे, फॉन्ट एकत् करणे, रगं पूणग 

करणे, तसेच आतर मदु्रण ईद्योग प्रद्दतष्ठान याचंा समावेश होतो. 

८.  हचत्रण: आलस्रेटर म्हणून कामामध्ये द्दवद्दवध साद्दहत्य अद्दण प्रकाशनासंाठी वापरल्या 

जाणाऱ्या  सकंल्पना, द्दचत्कला अद्दण नवीन प्रद्दतमा काढणे यांचा समावेश होतो. 

कलात्मक प्रद्दतभा अद्दण आलस्रेटर अद्दण फोटोशॉप सारख्या ऄद्दभकल्प कायगक्रमाचे 

ज्ञान ही पूवग-अवश्यकता अहे. 
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९.  टंकलेखनशास्त्र: टंक ऄद्दभकल्पक म्हणून काम करताना ऄनन्य फॉन्ट तयार करणे 

समाद्दवष्ट ऄसते जेणेकरुन शब्दानंा त्याचं्या द्दनद्दहत ऄथाांव्यद्दतररक्त एक ठोस र्दश्य 

प्रभाव पडेल. 

क. सचेतनीकरण (Animation) : 

सचेतनीकरणामधील जीद्दवकासाठी सशक्त कलात्मक कौशल्ये अद्दण ऄत्याधदु्दनक सगंणक 

सचेतनीकरण तंत्ज्ञानाची ठोस ओळख अवश्यक अहे. सजगनशील द्दवचारांना अकषगक 

प्रद्दतमामंध्ये रूपातंररत करण्याची िमता देखील अवश्यक अहे, कल्पना प्रभावीपणे संवाद 

साधण्यासाठी त्यांचा वापर करून हे शक्य अहे. 

सचेतनीकरणासाठी जीद्दवकाचे द्दवद्दवध मागग अहेत. 

•  ऄनेक सचेतनीकरण करणार ेद्दवद्दवध प्रकल्पासंाठी सचेतनीकरणीत अलेद्दखकी तयार 

करण्यासाठी काम करतात. यामध्ये सकेंतस्थळ, ऑनलाआन जाद्दहराती अद्दण 

चलतद्दचत् सचं खेळ समाद्दवष्ट ऄसू शकतात. 

•  सचेतनी द्दचत्पट द्दकंवा दूरद्दचत्वाणी ईत्पादन ईद्योगससं्थांमध्ये, जाद्दहरातदार, वेब 

ऄद्दभकल्प ईद्योगससं्था, चलतद्दचत् सचं खेळ ईद्योगससं्था द्दकंवा सचेतनीकरण 

ईद्योगससं्थामंध्ये पूणगवेळ नोकरी शोधू शकतात. 

•  फ्रीलान्स कायग हा सचेतनीकरणासाठी दसुरा पयागय अहे, द्दवशेषत: ज े वेब 

सचेतनीकरणमध्ये द्दवशेषज्ञ अहेत. 

बऱ्याच सरुुवातीच्या पदासंाठी सचेतनीकरणाला लद्दलत कला द्दकंवा माध्यम यासंारख्या 

सबंंद्दधत स्नातक पदवी ऄसणे अवश्यक ऄसते. ऄनेक सगंणक सचेतनीकरण शाळा अहेत 

ज्या द्दवशेषत: सगंणक सचेतनीकरण अद्दण सबंंद्दधत तंत्ज्ञानामध्ये कायगशाळा देउ करतात. 

ड. प्रहतमानकरण (Modeling): 

हा सवागत अकषगक जीद्दवका पयागयापैंकी एक अहे अद्दण तरुणामंध्ये ऄत्यतं लोकद्दप्रय अहे. 

चागंली कमाइ अद्दण झटपट लोकद्दप्रयता हे प्रद्दतमानकरणमधील जीद्दवकाचे मखु्य फायदे 

अहेत. प्रद्दतमानकरणला द्दचत्पटसषृ्टीतील प्रवेशाचे प्रवेशद्वार मानले जात ऄसल्याने 

प्रद्दतमानकरण जीद्दवकामध्ये स्पधागही खूप जास्त अहे. 

पात्रता आहण गुण: 

प्रद्दतमानकरण िेत्ात प्रवेश करण्यासाठी कोणतीही द्दवद्दशष्ट पात्ता, ऄभ्यासक्रम द्दकंवा 

वयोमयागदा अवश्यक नाही. तथाद्दप, भौद्दतक गणुधमग ऄद्दधक महत्त्वाचे अहेत. पद्दहली अद्दण 

महत्त्वाची पायरी म्हणजे पोटगफोद्दलओ तयार करणे. यामध्ये व्यावसाद्दयक छायाद्दचत्काराने 

काढलेल्या छायाद्दचत्ाचं्या माद्दलकेचा समावेश अहे. पोटगफोद्दलओ नतंर जाद्दहरात ऄद्दभकरण 

द्दकंवा प्रद्दतमासमन्वय ऄद्दभकरणाला दाखवला जाउ शकतो. 
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प्रकार: 

भारतात प्रद्दतमानकरणचे प्रामुख्याने मदु्राप्रद्दतमानकरण, दूरद्दचत्वाणीप्रद्दतमानकरण, द्दस्टल 

प्रद्दतमानकरण, कायगक्रमरूम प्रद्दतमानकरण, रॅम्प/लाआव्ह प्रद्दतमानकरण, जाद्दहरात 

प्रद्दतमानकरण आत्यादींमध्ये वगीकरण केले जाते. ईत्पादनाच्या जाद्दहराती, लाइव्ह 

रीतकायगक्रम, म्यदु्दझक चलतद्दचत् सचं, दूरदशगन कायगक्रम द्दकंवा द्दचत्पट, गारमेंट मेळावे 

अद्दण ऄद्दभनय यामध्ये नोकरीच्या सधंी ईपलब्ध अहेत. 

याद्दशवाय या ईद्योगातील द्दवस्ततृ ऄनभुव ऄसलेले अवदृ्दत्त आच्छुक मॉडेल्सना प्रद्दशिण 

देण्यासाठी शाळा/ससं्था ईघडू शकतात. ऄनभुवी मॉडेल्स आच्छुक मॉडेल्सना संधी 

देण्यासाठी अवदृ्दत्त समन्व्य ऄद्दभकरण देखील स्थापन करू शकतात. 

संस्था: 

भारतात ऄशा ऄनेक प्रद्दतमानकरण ऄद्दभकरण अहेत ज्या प्रद्दतमानकरणमध्ये जीद्दवका 

सरुू करण्यासाठी चागंला ब्रेक देउ शकतात. भारतातील काही लोकद्दप्रय प्रद्दतमानकरण 

ऄद्दभकरण फेस १, मुंबइ; ओझोन मॉडेल्स मॅनेजमेंट, मुंबइ; मेरॉस मॅनेजमेंट सद्दव्हगसेस, 

मुंबइ; कॅटवॉक, नवी द्ददल्ली; प्लॅद्दटनम मॉडेल्स, नवी द्ददल्ली; द्दग्लट्झ, नवी द्ददल्ली. 

ई. र्धवहनमिुण: 

ध्वद्दनमदु्रण ही मूळ शूद्दटंगनतंर मोशन द्दपक्चर द्दकंवा दूरद्दचत्वाणी साईंडरॅकवर अवाज 

ऄद्दभलेख करण्याची अद्दण बदलण्याची द्दनद्दमगत नतंरची प्रद्दक्रया अहे. हा शब्द सामान्यतः 

द्दभन्न भाषा बोलणाऱ्या द्दभन्न कलाकारादं्वार े स्क्रीनवर दशगद्दवलेल्या ऄद्दभनेत्यांच्या 

अवाजाच्या प्रद्दतस्थापनास सदंद्दभगत करतो. 

केवळ ऑद्दडओ ध्वनी पररपूणग करण्यासाठी ध्वद्दनमदु्रणचा वापर केला जाउ शकत नाही, 

परतं ु"भाषा हस्तातंरण" च्या दोन प्रमखु प्रकारापैंकी एक म्हणून देखील त्याचा वापर केला 

जातो, या प्रकरणात, ध्वद्दनमदु्रण हे परदेशी भाषेतील सवंाद अद्दण कथनाची जागा बनते. 

फ. मिुण: 

जर तमु्ही यादं्दत्कपणे द्दवचार करणार,े व्यावहाररक अद्दण सजगनशील वातावरणात हाताने 

काम करत ऄसाल, तर मदु्रण तमुच्यासाठी अहे. पसु्तके, माद्दहतीपत्के, वतगमानपते्, 

माद्दसके, खाद्यपदाथग अद्दण ईत्पादन अवेष्टत - व्यावहाररकर्दष््टया अपण द्दवचार करू शकता 

ऄशा सवग गोष्टी मदु्दद्रत करण्यासाठी अपण सगंणक-व्यवस्थाद्दपत मदु्रण यतं्ाचं्या 

ऄत्याधदु्दनक शे्रणीचा वापर केला पाद्दहजे. 

तमुच्या द्दनयोक्त्याचा व्यवसाय कोणत्या प्रकारच्या ऄंद्दतम ईत्पादनाची द्दनद्दमगती करतो यावर 

ऄनेक प्रकारच्या मदु्रण प्रद्दक्रया ऄवलंबून अहेत. 

•  काही व्यवसाय रगंीत माद्दसके, माद्दहतीपत्के, जाद्दहरात फलक आत्यादींमध्ये माद्दहर 

ऄसतात. 
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•  खाद्यपदाथग, बाटल्या, कपडे अद्दण द्दतद्दकटासाठी आतर ईत्पादन लेबलआत्यादी. 

•  काही द्दवद्दशष्ट वस्तू जसे की द्दचप पॅकेट्स, फ्रोझन फूड रॅद्दपंग अद्दण सीडी लेबल्स 

तयार करतात. या सवग द्दवद्दवध प्रद्दक्रयेसाठी द्दवद्दवध प्रकारच्या ईपकरणांची 

अवश्यकता ऄसते. 

बहुतेक अधदु्दनक मदु्रण ईपकरणे ऄत्यतं सगंणक द्दनयंद्दत्त अहेत, त्यामळेु काम स्वच्छ 

अद्दण ईच्च प्रमाणात गणुवत्ता-द्दनयदं्दत्त करण्यास सिम अहे. मदु्दद्रत होणाऱ्या कागदाचा 

द्दकंवा साद्दहत्याचा प्रकार कसा ठरवायचा, ग्राहकाला अवश्यक ऄसलेले ऄचूक रगं द्दमश्रण 

कसे द्दमळवायचे, सवागत ऄचूक छपाइ कशी तयार करायची अद्दण तमुची ईपकरणे कशी 

वापरायची अद्दण त्याचंी देखभाल कशी करायची हे द्दशकणे फार महत्वाचे अहे. 

बहुतेक मदु्रक त्याचं्या कारद्दकदीची सरुुवात द्दप्रंद्दटंग अद्दण अलेखीकलामध्ये प्रमाणपत् 

द्दमळवून देणाऱ्या प्रद्दशिणाथीने करतात. 

५.१० साराशं 

ऄद्दभकरणानंा सतत नवीन ग्राहक शोधावे लागतात ग्राहक द्दमळद्दवण्याचे काही मागग अहेत: 

जाद्दहरात, सदंभग, सादरीकरणे, द्दवद्दवध सघंटनाचें सदस्य बनून, द्दवनतं्या, प्रद्दतमा अद्दण 

प्रद्दतष्ठा द्दनमागण करून करणे हे शक्य अहे. 

ग्राहक ईलाढाल म्हणजे ग्राहक त्याचंी जाद्दहरात ऄद्दभकरण बदलतात याचा ऄद्दभकरणवर 

नकारात्मक पररणाम होतो. सजगनशील प्रयत्नाबंिल ऄसमाधान, देयकामंधील सघंषग , 

स्पधगकाचे खाते हाताळणे, वैयद्दक्तक सघंषग , कमगचारी बदल, ऄयशस्वी जाद्दहरात मोद्दहमा, 

समन्वय अद्दण सवंादाचा ऄभाव,ऄपरुी सेवा, ऄद्दभकरणाचे ऄपरु े नेटवकग , स्थान बदलणे, 

नवीन जाद्दहरात ऄद्दभकरण, बदलण्याची मानवी प्रवतृ्ती, बाजारातून ईत्पादन काढून घेणे, 

मान्यता नसणे ही ईलाढालीची प्रमखु कारणे अहेत. 

बाजार ऄद्दधक स्पधागत्मक अद्दण सािीदार माद्दहती ऄद्दतभार झाल्यामळेु, प्रत्येक 

द्दवपणनकार ऄद्दद्वतीय अद्दण गोंधळ कमी करणार े ईपाय शोधत अहे, द्दपद्दचगं ही 

ऄद्दभकरणसाठी ग्राहकाच्या जगात प्रवेश करण्याची द्दवडंो अहे. 

दलाली, व्यवहाररत देयता, ऄद्दभकरणदेयता, लागत - ऄद्दधक पद्धती,सट्टा शलु्क आत्यादी 

ऄद्दभकरणानंा त्याचं्या सेवांसाठी भरपाइ देण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पद्धती अहेत. 

ऄद्दभकरण मान्यता ही त्या प्रद्दक्रयेचा सदंभग देते ज्यामध्ये सिमता, ऄद्दधकार द्दकंवा 

द्दवश्वासाहगतेचे प्रमाणपत् सादर केले जाते. 

जाद्दहरात िेत् कायगकारी अद्दण सजगनशीलतेच्या िेत्ात रोजगाराचे फायदेशीर पयागय देते. 

५.११ स्वार्धयाय  

१.  ग्राहक द्दमळद्दवण्याचे मागग स्पष्ट करा. 
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२.  ग्राहक ईलाढाल पररभाद्दषत करा. ग्राहक ईलाढालच्या कारणांची चचाग करा. 

३.  सजगनशील खेळपट्टी म्हणजे काय? सजगनशील खेळपट्टी तयार करण्याच्या पायऱ्या 

स्पष्ट करा. 

४.  जाद्दहरात िेत्ातील फ्रीलाद्दन्सगं जीद्दवका पयागय स्पष्ट करा. 

५.  टीपा द्दलहा: 

ऄ. ऄद्दभकरण भरपाइ 

ब. ऄद्दभकरण मान्यता 

क. जाद्दहरात िेत्ात जीद्दवका पयागय 

 

 

 

 

***** 
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६ 

जाहहरातीचे आहथिक आहि सामाहजक पैलू 

घटक रचना  

६.०  ईद्दिष्ट े

६.१  पररचय 

६.२  ईत्पादन खचाावर जाद्दहरातींचा प्रभाव 

६.३  जाद्दहरातींमधील नैद्दतक अद्दण सामाद्दजक समस्या 

६.४  भारतीय मूल्ये अद्दण ससं्कृतीवर जाद्दहरातींचा प्रभाव 

६.५  स्वयं-द्दनयमन कायदे अद्दण ग्राहक सरंक्षण अद्दण कल्याण 

६.६  प्रो बोनो जाद्दहरात (सामाद्दजक जाद्दहरात) 

६.७  भारतीय जाद्दहरात मानक पररषद 

६.८  ईजळणी 

६.९  साराशं 

६.१० स्वाध्याय   

६.० उहिष्ट े 

ह्या द्दवभागाचा ऄभ्यास केल्यानतंर द्दवद्याथी सक्षम होतील: 

 जाद्दहरातींवरील द्दवद्दवध खचाांचे पररणाम स्पष्ट करण्यासाठी 

 सकारात्मक अद्दण नकारात्मक ऄशा दोन्ही प्रकार े जाद्दहरातींचा समाजावर कसा 

पररणाम होतो हे स्पष्ट करण्यासाठी 

 जाद्दहरातींच्या सदंभाात भारतातील द्दनयामक प्रणाली स्पष्ट करणे 

 जाद्दहरातींशी सबंंद्दधत नैद्दतक अद्दण सामाद्दजक समस्या स्पष्ट करण्यासाठी 

६.१ पररचय 

जाद्दहरातींमध्ये मोठा खचा येतो. जाद्दहरातींचा अद्दथाक प्रभाव ऄभ्यासणे महत्त्वाचे अहे. 

ग्राहकानंा वस्तू अद्दण सेवाचंी जाणीव करून देउन अद्दण त्यानंा द्दनणाय घेण्यासाठी माद्दहती 

देउन जाद्दहराती ऄथाव्यवस्थेत महत्त्वाची भूद्दमका बजावतात. ग्राहकाचंी मागणी, मके्तदारी, 

स्पधाा अद्दण द्दकंमत यावर जाद्दहरातींचा प्रभाव पडतो. जाद्दहरातीमळेु स्पधाात्मकतेचे समथान 

करण्याच्या क्षमतेद्वार,े ग्राहकांना ईत्पादने अद्दण सेवाबंिल माद्दहती प्रदान करण्याच्या 

क्षमतेद्वार े व्यापक ऄथाव्यवस्थेमध्ये योगदान होते अद्दण त्याचंी वस्तू अद्दण सेवाचंी द्दनवड 

वाढद्दवण्यात मदत होते. 
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६.२ जाहहरातींचे पररिाम 

६.२.१ उत्पादन खचािवर जाहहरातींचा प्रभाव: 

ईत्पादन खचा हा शब्द ईत्पादनाच्या ईत्पादनासाठी ईत्पादकाने केलेल्या खचाास सूद्दचत 

करतो. ईत्पादन खचा वाढवण्यासाठी जाद्दहरातींचा हातभार लागत नाही. जाद्दहरातींचा 

ईत्पादन खचाावर ऄप्रत्यक्ष पररणाम होतो. जाद्दहरातींमळेु, धदं्याला /व्यवसायाला जास्त 

मागणी द्दमळू शकते, ज्यामळेु मोठ्या प्रमाणावर ऄथाव्यवस्था मजबूत होउ शकते. त्यामळेु 

प्रद्दत एकक ईत्पादन खचा कमी होइल. खालील तक्तत्यामळेु हे स्पष्टपणे द्ददसून येते की 

जाद्दहरातींचा पररणाम द्दकती प्रमाणात होतो. 

तक्ता -१ 

 उत्पादन 

(एकक) 

प्रहत 

एकक 

साहहत्य 

खचि (रु.) 

प्रहत 

एकक 

कामगार 

खचि (रु.) 

प्रहत 

एकक 

जादा 

खचि 

(रु.) 

प्रहत एकक 

उत्पादनाची 

एकूि 

हकिं मत (रु.) 

जाहहरात 

खचि (रु.) 

 

जाद्दहरात 

करण्यापूवी 

१००० ५० ६० ७० १८० Nil 

जाद्दहराती 

नतंर 

२००० ४० ५० ६० १५० ५००० 

 

जाद्दहराती 

नतंर 

३००० ३० ४० ५० १२० १०००० 

जाद्दहराती 

नतंर 

४००० २५ ३० ४० ९५ १५००० 

 

तक्ता -१ चे स्पष्टीकरि: 

 जाद्दहरात करण्यापूवी एकूण ईत्पादन १००० एकक होते अद्दण प्रद्दत एकक द्दकंमत रु. 

१८०/- 

जाद्दहरातीनतंर ईत्पादनाची मागणी वाढू लागली अद्दण प्रद्दत एकक ईत्पादन खचा कमी होउ 

लागला. ऄशा प्रकार ेऄप्रत्यक्षपणे जाद्दहरातीमळेु ईत्पादन खचा १८०/- प्रद्दत एकक वरून रु. 

९५/- प्रद्दत एकक पयांत खाली येतो. ईत्पादन क्षमतेचा आष्टतम वापर, कच्च्या मालाची 

मोठ्या प्रमाणावर खरदेी, कामगार बचत, ईपकरणाचंा पररचय अद्दण नवीन तंत्रज्ञानाचा 

वापर यासारख्या द्दवद्दवध घटकामंळेु ईत्पादन खचाात हळूहळू घट होते. 

६.२.२ हवतरि खचािवर जाहहरातींचा प्रभाव: 

जाद्दहरातीमळेु मागणी द्दनमााण होते, ज्यामळेु ईत्पादन वाढू शकते पररणामी द्दवतरणात वाढ 

होते. एकूण द्दवतरण खचाात जाद्दहरातींमळेु खचाात द्दनद्दितपणे भर पडेल. परतं ु द्दवतरण 
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वाढल्याने मोठ्या प्रमाणावर ऄथाव्यवस्था मजबूत होउ शकते. त्यामळेु प्रद्दत एकक द्दवतरण 

खचा कमी होइल. 

तक्ता -२ 

खचािचे तपशील जाहहरातीपूवीचे 

स्थान (रु. 

मध्ये) 

जाहहरातीनिंतरचे 

स्थान 

(रु. मध्ये) 

एका अठवड्याच्या 

अत द्दवतररत केल्या 

(a) जाद्दहरात खचा  

(b) द्दवक्री करणाऱयांचा 

पगार  

(c) आतर द्दवतरण खचा 

१०,००० एकक  

 

Nil 

८,००० 

 

२,००० 

५०, ००० एकक 

७,५००,  

१५, ००० 

 

२,५०० 

द्दवतरणाची एकूण 

द्दकंमत 

१०,०००  २५,००० 

प्रद्दत एकक द्दकंमत १.००  ०.५० 

 

स्पष्टीकरि - जाद्दहरातीनतंर द्दवक्रीचे प्रमाण दर अठवड्याला १०,००० एककवरून 

५०,००० एककपयांत वाढले अहे पररणामी प्रद्दत एकक द्दकंमत कमी झाली अहे. येथे 

द्दकंमत १.०० रु.  पासून. ०.५०. रु. आतकी  कमी झाली अहे. म्हणजे प्रद्दत एकक ०.५०. 

रु. चा नफा अहे. 

६.२.३ ग्राहकािंसाठीच्या हकिं मतीवर जाहहरातींचा प्रभाव: 

ग्राहकासंाठीच्या द्दकंमतीमध्ये ईत्पादन खचा, द्दवक्री अद्दण द्दवतरण खचा अद्दण द्दवके्रत्याच्या 

नफ्याचा समावेश ऄसतो. जाद्दहरातींवर होणारा खचा द्दवपणन खचा वाढवेल. परतं ु

जाद्दहरातीमळेु मागणी वाढते अद्दण ईत्पादनाची मागणी लक्षात घेउन ईत्पादक मोठ्या 

प्रमाणावर ईत्पादन अद्दण द्दवतरणासाठी जातात. त्यामळेु त्यानंा मोठ्या प्रमाणावर खरदेीचा 

लाभ द्दमळतो. कमी झालेल्या द्दकमतींच्या रूपातील लाभ ऄंशतः ग्राहकानंा द्ददला जातो. 

६.२.४ मके्तदारी आहि स्पधेवर जाहहरातींचे पररिाम: 

ऄसा यदु्दक्तवाद केला जातो की मके्तदारीच्या द्दनद्दमातीसाठी जाद्दहरात हा एक घटक अहे. ब्रडँ 

द्दनष्ठा द्दनमााण करण्यासाठी जाद्दहरातींचा वापर केला जातो. ऄशा ब्रडँ द्दनषे्ठमळेु, ग्राहक एका 

द्दवद्दशष्ट ईत्पादनास प्राधान्य देतात अद्दण यामळेु आतर कंपन्याचं्या प्रवेशास प्रद्दतबंध होतो. 

पररणामी मके्तदारी द्दनमााण होते. सॅम्यएुलसन सारख्या ऄथाशास्त्रज्ञाने ऄसे मानले की खूप 

मोठे जाद्दहरातदार ऄशी ब्रडँ द्दनष्ठा द्दनमााण करतात की सभंाव्य स्पधाकानंा बाजारात प्रवेश 

करणे खूप कठीण जाते. पण हे सवा वेळेत घडत नाही. ऄशी ऄनेक ईदाहरणे अहेत जेव्हा 

मयााद्ददत जाद्दहराती ऄसलेल्या छोट्या ईत्पादकाने प्रभावी जाद्दहरात अवाहनामुळे 

द्ददग्गजाचंी द्दस्थती खराब केली. ऄनेक स्थाद्दनक अद्दण प्रादेद्दशक जाद्दहरातदार मोठ्या 

राष्ट्रीय जाद्दहरातदाराशंी यशस्वीपणे स्पधाा करतात. ईदाहरणाथा , द्दनरमा वॉद्दशगं पावडरने 

राष्ट्रीय बाजारपेठेत यशस्वी प्रवेश केला. साठच्या दशकाच्या ईत्तराधाापयांत द्दहंदसु्तान 
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लीव्हरच्या सफा  ब्रडँने बाजारपेठेवर वचास्व गाजवले. त्यामळेु बारा वषाांनी द्दनरमा ही एक 

मोठी शक्ती बनली. द्दनरमाची यशस्वी रणनीती ही कमी नफ्यासह मोठ्या प्रमाणात द्दवक्री 

करणे परतं ुभाडंवलावर ईच्च परतावा द्दमळवणे ऄशी अहे. 

६.३ जाहहरातीतील नैहतक आहि सामाहजक समस्या 

६.३.१ अथि: 

नैद्दतकता ही सामाद्दजक द्दवज्ञानाची एक शाखा अहे जी नैद्दतक तत्त्वे अद्दण मूल्याशंी सबंंद्दधत 

अहे. ह ेचागंल्या अद्दण वाइटाशी सबंंद्दधत अह,े द्दवद्दशष्ट वेळी द्दवद्दशष्ट ससं्कृतीच्या सदंभाात 

अहे. अता एके द्ददवशी, जाद्दहरातदारासंाठी मखु्य स्वारस्य ईत्पादनाचंी मागणी वाढवणे 

अहे. बहुताशं जाद्दहराती खोट्या, ग्राहकाचंी द्ददशाभूल करणाऱया अद्दण ऄनैद्दतक ऄसल्याचे 

अढळून अले अहे. चागंली जाद्दहरात ही प्रामाद्दणक ऄसते. हे ईत्पादनाचें तपशील खऱया 

पद्धतीने देते. ऄनेक वेळा जाद्दहरातदार ऄनैद्दतक जाद्दहरात पद्धतींमध्ये गुतंतात. 

 

 ६.३.२ अनैहतक जाहहरातींचे प्रकार: 

अ) अहतशयोक्ती: 

ईदाहरणाथा , ‘एका साबणाने बादलीभर कपडे स्वच्छ करणे’, दसुर ेईदाहरण, ‘एक्तस द्दवद्यतु 

द्ददवा अयषु्ट्यभर काम करले’ 

ब) चुकीचे सादरीकरि: 

ईदाहरणाथा , काही जाद्दहरातदार ऄसे सागूं शकतात की त्याचंी ईत्पादने परदेशी 

घटकापंासून बनद्दवली गेली अहेत अद्दण काहीवेळा ते घोद्दषत करू शकतात की त्याचं्या 

ईत्पादनानंी अंतरराष्ट्रीय पाररतोद्दषके अद्दण परुस्कार द्दजकंले अहेत. 
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 क) हदशाभूल करिारी (बनावट / नक्कल) आवरि ेआहि नाव:े 

ईदाहरणाथा , ‘बोरोलीन’ ऄटँीसेद्दटटक क्रीम अवरण कॉपी केले गेले अह ेअद्दण त्याचे ब्रडँ 

नाव ‘बोरोक्तवीन’ सारख्या शब्दाचें ऄनकुरण केले अहे, ऄशी द्ददशाभूल करणारी नावे 

ग्राहकानंा खऱया ईत्पादकाबंिल गोंधळात टाकतात. ईत्पादनामध्ये प्रद्दसद्ध देश द्दचन्ह 

यूएसए (यनुायटेड स्टेट्स ऑफ ऄमेररका) ऄसू शकते. तथाद्दप, ते ईल्हासनगर द्दसंध 

ऄसोद्दसएशनचे ईत्पादन ऄसू शकते जे बनावट / नक्तकल ईत्पादनासंाठी लोकद्दप्रय अहे. 

 

ड) प्रशहस्तपत्ािंचा गैरवापर: 

बयााचदा, द्दचत्रपट तारके, द्दक्रकेट स्टार आत्यादी लोकद्दप्रय व्यद्दक्तमत्त्वाचें बनावट प्रशद्दस्तपत्र 

जाद्दहरातींमध्ये वापरले जातात. ईदाहरणाथा, स्पधाात्मक ब्रड्ँसवर समान व्यद्दक्तमत्त्वाची 

प्रशसंापते्र द्ददसतात. 

ई) मोफत भेटवस्तू, सवलत आहि स्पधाि: 

ईदाहरणाथा , काहीवेळा जाद्दहरातदार मोफत भेटवस्तू द्दकंवा वस्तूवर वस्तू देतात जे खराब 

झालेले द्दकंवा जनुा माल द्दकंवा द्दनकृष्ट दजााचे ऄसतात. पाररतोद्दषक द्दवजेत्या स्पधाांच्या 

बाबतीत, न्यायाधीशाचंा द्दनणाय त्याचं्या ज्ञात स्पधाकाचं्या बाजूने ऄंद्दतम ऄसू शकतो. 
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फ) सिंपूिि खोटे: 

ईदाहरणाथा , ८ द्ददवसात १० द्दकलो वजन कमी करणे. दसुर ेईदाहरण ऄसे ऄसू शकते की 

एखादी कंपनी जाद्दहरात करू शकते की द्दतचे लाखो तयार सदर े द्दवकले गेले अहेत. खर ं

तर, कंपनी वषााला फक्त काही हजार सदर ेतयार करते. 

 

 ग) खालच्या दजािच्या आहि असभ्य जाहहराती: 

लैंद्दगक द्दचन्हांचा वापर, ऄश्लील छायाद्दचते्र, द्दस्त्रयाचं्या वैयद्दक्तक शरीराच्या कायााचा सदंभा ही 

काही ऄश्लील  अद्दण  खालच्या दजााच्या जाद्दहरातींची ईदाहरणे अहेत. 

ह) हाहनकारक उत्पादनािंची जाहहरात: 

ईदाहरणाथा , पान मसाला, गटुखा, द्दसगारटे अद्दण मद्यपींच्या जाद्दहरातींची ऄप्रत्यक्षपणे 

जाद्दहरात अद्दण प्रचार केला जातो. 

i) मलुािंसाठी जाहहरात: 

ईदाहरणाथा , चॉकलेट्स, गोळ्या, द्दबद्दस्कटे, शीत पेय आत्यादी तथाकद्दथत द्दनरुपयोगी 

खाद्यच्या जाद्दहराती मोठ्या प्रमाणात सेवन केल्यावर त्याचं्या अरोग्यावर द्दवपररत पररणाम 

करू शकतात. 

j) खोटी आकडेवारी: 

ईदाहरणाथा , द्दवशेषतः ७०० प्रती द्दवकल्या गेल्या ऄसताना द्दवशेष प्रकाशकाने पसु्तकाचं्या 

५००० प्रती द्दवकल्या अहेत, ऄसे जाहीर करणे. 

६.४ भारतीय मूल्ये आहि सिंस्कृतीवर जाहहरातींचा प्रभाव 

जाद्दहरातींचा सासं्कृद्दतक मूल्याशंी जवळचा सबंंध अहे. सासं्कृद्दतक पार्श्ाभूमी अद्दण 

मूल्याचं्या द्दवद्दवध पैलूंचा वापर करून जाद्दहरात प्रभावी बनवता येते. त्याचप्रमाणे, जाद्दहराती 

देखील अपली सासं्कृद्दतक पार्श्ाभूमी अद्दण मूल्य प्रणालीला हानी पोहोचवू शकतात अद्दण 
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ऄधोगती करू शकतात. जाद्दहरातींचे समीक्षक ऄसा यदु्दक्तवाद करतात की जाद्दहराती 

सासं्कृद्दतक मूल्याचं्या द्दकंमतीवर भौद्दतक मूल्यानंा प्रोत्साहन देत अहेत तर जाद्दहरातींना 

ऄसे वाटते की जाद्दहराती अपल्या सासं्कृद्दतक वारशाचे समथान अद्दण मजबतुीकरण करत 

अहे. 

६.४.१ जाहहरातीमळेु आपल्या सािंस्कृहतक मूल्यािंचा ऱ्हास होतो का?: 

जाद्दहरातींचे समीक्षकादं्वार ेऄसा यदु्दक्तवाद केला जातो की: 

ऄ)  जाद्दहराती भौद्दतक मूल्यांना समथान देतात. ते ईपभोग, भौद्दतक फायद्यासाठी स्वाथी 

वतृ्ती, ऐद्दहक सखुासाठी पैशाच्या शक्तीचा व्यापक वापर अद्दण काया ससं्कृतीकडे 

पूणापणे दलुाक्ष करण्याचे समथान करतात. 

ब)  मोठ्या सखं्येने जाद्दहराती पद्दिमेकडील ऄनजेु्ञय समाज दशावतात. लोकावंर पाद्दिमात्य 

जीवनशैलीचा ऄवलंब करण्याचा प्रभाव पडतात. 

क)  कायद्याने प्रद्दतबंद्दधत ऄसलेल्या ऄनेक जाद्दहराती अहेत ईदा. दारू, द्दसगारटे, इ. 

सरोगेट(ऄप्रत्यक्ष) जाद्दहरात स्वरूपात टाकली जाते. ईदाहरणाथा , बॅगपायपर सोडा. 

ड)  हाद्दनकारक वस्तूंच्या जाद्दहराती ऄद्दतशय अकषाक पद्धतीने दाखवल्या जातात. 

ईदाहरणाथा , तंबाखू, पान पराग, द्दसगारटे जे अरोग्य अद्दण जीवनासाठी हाद्दनकारक 

अहेत. 

 

इ)  व्यापक जाद्दहरातींमळेु प्रद्दतस्पधी ईत्पादकामंध्ये तीव्र स्पधाा द्दनमााण होते. 

फ)  ऄनेक जाद्दहरातींमध्ये स्त्रीला द्दनद्दष्ट्क्रय भूद्दमका द्ददली जाते. त्यामळेु मद्दहलाचंी प्रद्दतष्ठा 

कमी होते. 

ग)  सभंोग, कामकु अद्दण नग्नतेला ऄवास्तव महत्त्व द्ददले जाते. ऄशा जाद्दहरातींचा तरुण 

द्दपढीवर वाइट पररणाम होउन तरुणामंध्ये गनु्हे घडतात. 
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ह)  काही जाद्दहरातींमध्ये खून, बलात्कार अद्दण आतर द्दहसंाचाराची दृश्ये दाखवली जातात. 

ज्यामळेु पे्रक्षकावंर, द्दवशेषतः तरुण द्दपढीवर हाद्दनकारक प्रभाव पडतो अद्दण अपल्या 

सामाद्दजक अद्दण सासं्कृद्दतक मूल्यानंाही हानी पोहोचते. 

वर नमूद केलेले मिेु अपल्या सासं्कृद्दतक अद्दण सामाद्दजक मूल्यावंर जाद्दहरातींचा एक 

प्रकारचा अक्रमकपणा दशावतात. 

जाहहरातींचे समथिक असा युहक्तवाद करतात की: 

ऄ) काही जाद्दहराती सामाद्दजक कल्याण अद्दण सामाद्दजक मूल्यानंा प्रोत्साहन देतात. 

ईदाहरणाथा एड्स, कुटंुब द्दनयोजन, ऄंमली पदाथाांचे सेवन रोखणे अद्दण पयाावरणाशी 

सबंंद्दधत जाद्दहराती. 

 

ब)  काही जाद्दहराती अपल्या समाजातील मद्दहलाचं्या भूद्दमकेचे समथान करतात. 

ईदाहरणाथा , औषधे अद्दण वॉद्दशगं पावडरच्या जाद्दहरातींमध्ये अइद्वार े कपडयाचंी 

स्वच्छता अद्दण मलुाच्या अरोग्याची काळजी दशाद्दवली जाते. 
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क)  ऄनेक जाद्दहराती वन औषधांचे समथान करतात. ईदाहरणाथा , द्दवको दतंमंजनची 

जाद्दहरात आ. 

ड)  काही जाद्दहराती द्दस्त्रयांसाठी ऄनकूुल वतृ्ती द्दनमााण करतात. ईदाहरणाथा, ऄमूल तूप 

एक माणूस अपल्या पलंगावर पडलेल्या पत्नीसाठी अियाचद्दकतपणे नाश्ता 

बनवताना दाखवतो. 

इ)  काही जाद्दहराती स्त्री अद्दण पुरुष मलुाच्या समान महत्त्वाचे समथान करतात. यामळेु 

मद्दहलाकंडे द्दनरोगी सामाद्दजक दृष्टीकोन द्दवकद्दसत होतो. 

 

 इ)  सयंकु्त कुटंुबाशी सबंंद्दधत जाद्दहराती ह्या कुटंुबातील मद्दहलाचंी प्रमखु भूद्दमका अद्दण 

बाल सगंोपन कौटंुद्दबक जीवनाला अधार देतात. 

काही जाद्दहराती क्रीडा अद्दण सासं्कृद्दतक ईपक्रमानंा समथान देतात अद्दण ऄशा 

कायाक्रमानंा प्रायोद्दजत करतात. 
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६.५ स्व-हनयमन कायदे आहि ग्राहक सिंरक्षि आहि कल्याि 

जवळपास सवा देशामंध्ये, जाद्दहरातींचे द्दनयमन ऄनेक  स्तरावंर होते. ऄनदु्दचत व्यापार 

पद्धती द्दनयमन पासून ग्राहक सरंक्षण हे अक्रमक द्दवक्री तंत्र, खोटे द्दकंवा फसवे जाद्दहरात 

सदंेश तसेच हेतपुरुस्सर ऄपूणा माद्दहतीपासून ग्राहकाचें सरंक्षण करण्यासाठी तयार केलेले 

द्दनयम अहे. जाद्दहरात माध्यमाचंा गैरवापर रोखण्यासाठी, जाद्दहरात व्यवसायावर द्दवधायी 

द्दनयतं्रण नसताना स्वयदं्दनयमन ऄत्यतं महत्त्वाचे मानले जाते. नैद्दतक जाद्दहरात करण्यासाठी 

मागादशाक तत्त्वे प्रदान करणार ेमानक/कोड ऄसणे अवश्यक अहे. "जाद्दहरात अद्दण द्दवपणन 

स्वयं-द्दनयमन ही एक प्रणाली अहे ज्याद्वार े जाद्दहरात, द्दवपणन, मध्यस्थ अद्दण माध्यम 

ईद्योग त्याचं्या कायदेशीर दाद्दयत्वाचं्या पलीकडे जाणार ेऐद्दच्छक द्दनयम अद्दण सराव मानके 

ठरवली जातात. स्व-द्दनयमन कायदे  (सेल्फ-रगे्यलेुटरी ऑगानायझेशन्स) या द्दनयमासंाठी 

ईद्योगाच्या बादं्दधलकीची ऄंमलबजावणी करण्यासाठी जबाबदार अहेत. जाद्दहरात मानक 

सदं्दहता (कोड) चा ईिेश प्रत्येक जाद्दहरात एक जबाबदार जाद्दहरात अहे याची खात्री करणे 

हा अहे. सवा जाद्दहराती कायदेशीर, सभ्य, प्रामाद्दणक अद्दण सत्य ऄसणे अवश्यक अहे 

अद्दण द्दनष्ट्पक्ष स्पधेच्या तत्त्वाचंा अदर करणे अवश्यक अह,े जेणेकरून लोकानंा 

जाद्दहरातींवर द्दवर्श्ास बसेल. 

६.५.१ स्व-हनयमनाची उहिष्ट:े 

अ. ग्राहकािंचे सिंरक्षि करिे: 

अ.  अचारसदं्दहतेचे पालन न करणाऱया सदस्यांची मान्यता रि करणे. 

आ .  ऄनैद्दतक जाद्दहरातींना परावतृ्त करणे. ईदाहरणाथा, ऄसभ्य अद्दण ऄश्लील जाद्दहराती. 

मानवी अरोग्यासाठी अद्दण जीवनाला घातक ऄसलेल्या ईत्पादनाचंी जाद्दहरात करणाऱया 

जाद्दहरातदारावंर कारवाइ करणे. 

६.५.२ जाहहरात हनयमािंची व्याप्ती: 

जाद्दहरात अद्दण द्दवपणन कायद्याच्या काही तत्त्व सकंल्पनामंध्ये जाद्दहरातींमधील सत्य अद्दण 

ऄनदु्दचत व्यापार पद्धतींचा समावेश होतो. जाद्दहरातींशी सबंंद्दधत भारतातील ऄनेक कायदे 

येथे अहेत. यातील काही कायद्याचंा थोडक्तयात अढावा येथे खाली द्ददला अहे 

१.  ग्राहक सिंरक्षि कायदा, १९८६: कायद्याचे कलम ६ ग्राहकानंा वस्तू द्दकंवा सेवांची 

गणुवत्ता, प्रमाण, सामर्थया, शदु्धता, मानक अद्दण द्दकंमत याबिल माद्दहती देण्याचा 

ऄद्दधकार प्रदान करते, जेणेकरुन ग्राहकाचें सरंक्षण व्हावे. ऄनदु्दचत व्यापार पद्धती. 

कायद्याचे कलम २(र),"ऄयोग्य व्यापार प्रथा" या शब्दाच्या व्याख्येखाली, खोट्या 

जाद्दहरातींचा समावेश अहे ज्यात चकुीचे सादरीकरण द्दकंवा खोटे अकषाण समाद्दवष्ट 

अहे. खोट्या जाद्दहरातींशी संबंद्दधत ऄशा ऄनदु्दचत व्यापार पद्धतींद्दवरुद्ध द्दनवारणाची 

मागणी कायद्यातंगात केली जाउ शकते; 

२.  हसगारटे आहि इतर तिंबाखू उत्पादन:े (जाद्दहरातीवर बंदी अद्दण व्यापार अद्दण 

वाद्दणज्य, ईत्पादन, परुवठा अद्दण द्दवतरणाचे द्दनयमन) ऄद्दधद्दनयम, २००३- या 
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कायद्याचा कलम ५, आतर गोष्टींबरोबरच, तंबाखू ईत्पादनाचं्या प्रत्यक्ष अद्दण ऄप्रत्यक्ष 

दृश्राव्य अद्दण छपाइ माध्यम; ऄशा दोन्ही प्रकारच्या जाद्दहरातींना प्रद्दतबंद्दधत करते.  

३.  केबल टेहलहव्हजन नेटवकि  (हवहनयम) कायदा, १९९५ आहि केबल टेहलहव्हजन 

नेटवकि  (सुधारिा) हनयम, २००६: केबल टेद्दलद्दव्हजन नेटवक्तसा (द्दनयम) ऄद्दधद्दनयम, 

१९९५ च्या कलम ६ मध्ये ऄशी तरतूद अह े की कोणतीही व्यक्ती केबल सेवेद्वार े

केबल टेद्दलद्दव्हजन नेटवक्तसा (सधुारणा) द्दनयम, २००६ ऄंतगात द्दवद्दहत केलेल्या 

जाद्दहरात सदं्दहतेशी ससुगंत नसल्यास जाद्दहरात; प्रसाररत द्दकंवा पनु्हा प्रसाररत करू 

शकत नाही. केबल टेद्दलद्दव्हजन नेटवक्तसा (सधुारणा) द्दनयम, २००६ मधील द्दनयम ७ 

मध्ये केबल सेवासंाठी "जाद्दहरात सदं्दहता" द्ददलेला अहे. दशेाच्या कायद्याचें पालन 

करणे अद्दण जाद्दहरातींनी सदस्याचंी नैद्दतकता, शालीनता अद्दण धाद्दमाक सवेंदना 

दखुावत नाहीत याची खात्री करणे; 

४.  दूरदशिन/ ऑल इिंहडया रहेडओ (ए.आई.आर) (आकाशवािी) जाहहरात सिंहहता: 

प्रसार भारती (प्रसार भारती कायद्यातंगात स्थाद्दपत एक वैधाद्दनक स्वायत्त ससं्था) च्या 

द्दनयतं्रणाखाली दूरदशान अद्दण अकाशवाणी दोन्ही, सामग्री अद्दण नैसद्दगाक माध्यमवर 

प्रसाररत केल्या जाउ शकतील ऄशा जाद्दहराती;द्दनयदं्दत्रत करणाऱया व्यावसाद्दयक 

जाद्दहरातींसाठी सवासमावेशक सदं्दहतेचे पालन करतात.  

५.  अन्न सुरक्षा आहि मानक कायदा, २००६: या कायद्याचे कलम ५३ नसुार, 

कोणत्याही ऄन्नाचे वणान, स्वरूप, पदाथा द्दकंवा गणुवते्तशी सबंंद्दधत खोट्या अद्दण 

द्ददशाभूल करणाऱया जाद्दहरातींसाठी १० लाख रुपये पयांतच्या दडंाची तरतूद करते. 

६.  महहलािंचे अशोभनीय प्रहतहनहधत्व (प्रहतबिंध) कायदा, १९८६: या कायद्याचा ईिेश 

जाद्दहरातींद्वार े द्दकंवा प्रकाशन, लेखन, द्दचते्र, अकृती द्दकंवा आतर कोणत्याही प्रकार े

मद्दहलाचें ऄसभ्य प्रद्दतद्दनद्दधत्व प्रद्दतबंद्दधत करणे अद्दण आतर बाबींसाठी अहे. 

हे सागंण्याची गरज नाही की, पूवागामी कायदे अयपीअर कायद्यावं्यद्दतररक्त अद्दण 

सवासाधारणपणे आतर सबंंद्दधत कायदे लागू अहेत. 

६.५.३ हनयामक प्राहधकरि: 

ए. एस. सी. आय.: भारतीय जाद्दहरात मानक पररषद ही जाद्दहरात ईद्योगाची स्वय ंद्दनयामक 

स्वयसेंवी ससं्था अहे. ए एस सी अय ने ऄंद्दतम ग्राहकाचं्या द्दहतासाठी वाजवी जाद्दहरात 

पद्धतींची स्वीकृती द्दमळद्दवण्यासाठी कद्दथत दृद्दष्टकोनासह जाद्दहरात ईद्योगात 

स्वयदं्दनयमनासाठी एक संद्दहता तयार केली अहे. ए एस सी अय वेळोवेळी द्दवद्दशष्ट 

के्षते्र/ईद्योगामंधील जाद्दहरातींसाठी समान सदं्दहता देखील देते. ए एस सी अय सदं्दहता नसुार, 

खोट्या, द्ददशाभूल करणाऱया, अके्षपाहा द्दकंवा ऄन्यायकारक मानणाऱया द्दवचद्दलत 

जाद्दहरातींच्या द्दवरोधात तक्रारी कोणत्याही व्यक्तीकडून केल्या जाउ शकतात. ग्राहक तक्रार 

पररषद सरकारी ऄद्दधकारी, ग्राहक गट, एका जाद्दहरातदाराकडून दसुऱया द्दवरोधात अलेल्या 

तक्रारी अद्दण ए एस सी अय बोडा द्दकंवा (सी सी सी) च्या सदस्याकडून अलेल्या 

तक्रारींचाही द्दवचार करते अद्दण त्यावर द्दनणाय घेते. 
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६.६ प्रो बोनो जाहहरात (सामाहजक जाहहरात) 

६.६.१ अथि: 

सामाद्दजक जाद्दहरातीला प्रो बोनो जाद्दहरात ऄसेही म्हणतात. प्रो बोनो ही लॅद्दटन शब्द - प्रो 

बोनो पद्दब्लकोची लहान अवतृ्ती अहे - ज्याचा ऄथा 'जनतेच्या द्दहतासाठी' अहे. 

 

सामाद्दजक जाद्दहराती ही गैर-व्यावसाद्दयक स्वरूपाची अहे. हे सामाद्दजक फायद्याचे ईद्दिष्ट 

अहे. ऄशा जाद्दहराती प्रामखु्याने एखादे ईत्पादन द्दकंवा सेवा द्दवकण्याऐवजी माद्दहती 

देण्यासाठी अद्दण द्दशद्दक्षत करण्यासाठी तयार केल्या जातात. ऄशा सामाद्दजक समस्या 

पढुीलप्रमाणे अहेत. 

१.  पयाावरण सरंक्षण 

२.  सरुद्दक्षत वाहन चालवणे 

३.  एड्स जागरूकता 

४.  कुटंुब द्दनयोजन 

५.  राष्ट्रीय एकात्मता 

६.  हुडंाद्दवरोधी कायाक्रम 

७.  जलसधंारण 

८.  उजाा सवंधान 
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६.६.२ फायदे: 

१.  समाजाच्या फायद्यासाठी सामाद्दजक जाद्दहरात केली जाते. त्याचा पररणाम चागंली 

ओळख अद्दण धधं्यमध्ये पत द्दनमााण करण्यासाठी होतो. 

२.  सामाद्दजक जाद्दहरातींचा वापर ब्रडँ द्दनष्ठा द्दनमााण करण्यासाठी एक साधन म्हणून केला 

जाउ शकतो. 

३.  सामाद्दजक कारणासंाठी जाद्दहरात करणाऱया कंपनीचा लोकापं्रद्दत दृद्दष्टकोन सकारात्मक 

ऄसतो; त्यामळेु कंपनीच्या नफ्यात वाढ होते. 

४.  कंपन्यानंी सामाद्दजक कारणांसाठी जाद्दहराती करण्याचे अणखी एक कारण म्हणजे 

सकारात्मक ( ब्रडँ) चागंली प्रद्दतमा द्दनद्दमाती. 

५.  सामाद्दजक जाद्दहराती लोकानंा कंपनीने हाती घेतलेल्या सामाद्दजक कल्याणकारी 

ईपक्रमाचंी माद्दहती देतात. 

६.७ भारतीय जाहहरात मानक पररषद : ए एस सी आय 

ऄॅडव्हटाायद्दझगं स्टँडडा कौद्दन्सल ऑफ आंद्दडया (ए एस सी अय) ही जाद्दहरातदार, जाद्दहरात 

ससं्था, वतामानपते्र, माद्दसके अद्दण जाद्दहरातींमध्ये गुतंलेल्या आतरानंी स्थापन केलेली एक 

व्यावसाद्दयक ससं्था अहे. याची स्थापना १९८५ मध्ये करण्यात अली. ऄसत्य 

जाद्दहरातींवर लक्ष ठेवण्यासाठी अद्दण त्यानंा परावतृ्त करण्यासाठी ए एस सी अय ची 

स्थापना करण्यात अली अहे. हे सदु्दनद्दित करते की जाद्दहरात सत्य अद्दण सामाद्दजक 

नैद्दतकतेच्या तत्त्वाचें पालन करते. जाद्दहरातींद्वार े केलेले प्रद्दतद्दनद्दधत्व अद्दण दावे यांची 

सत्यता अद्दण प्रामाद्दणकपणा सदु्दनद्दित करण्यासाठी अद्दण ग्राहकानंा द्ददशाभूल करणाऱया 

अद्दण फसव्या जाद्दहरातींपासून सरुद्दक्षत ठेवण्यासाठी अद्दण सावाजद्दनक शालीनतेच्या 

सामान्यतः स्वीकृत मानकांसाठी जाद्दहराती अके्षपाहा नाहीत याची खात्री करण्यासाठी, 

पररषदेने स्वय-ंद्दनयमन सदं्दहता तयार केली अहे.  

६.८ उजळिी  

अ) हकिं मतीची जाहहरात कधी करावी? 

उत्तर: जेव्हा गणुवते्तचा मिुा नसतो, द्दकंवा ईत्पादन ईच्च दजााचे ऄसल्यास, कमी द्दकंमतीचे 

कारण स्पष्ट केले पाद्दहजे. 

ब) सरोगेट जाहहरातींद्वार ेतुम्हाला काय समजते? 

उत्तर: सरोगेट जाद्दहरात हा जाद्दहरातीचा ऄप्रत्यक्ष प्रकार अह,े ज्याचा वापर ऄशा 

पररद्दस्थतीत केला जातो जथेे जाद्दहरातींवर कायदेशीर बंदी घातली जाइल. 
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क) जाहहरातदारािंना लागू होिाऱ्या जाहहरात हनयमािंमध्ये सत्य काय आह?े 

उत्तर: 

१.  जाद्दहरात देण्यापूवी जाद्दहरातदारानंी नेहमी खालील गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाद्दहजेत. 

२.  जाद्दहरात नेहमी ऄत्यतं सत्य ऄसायला हवी, द्दनसदं्दधघ्न ऄसायला हवी. 

३.  जाद्दहराती हा वाजवी व्यवहार ऄसावा. 

४.  जाद्दहरातदाराचं्या दाव्यास नेहमी पाठबळ ऄसावे अद्दण त्याचं्या जाद्दहरातींसाठी परुावे 

ऄसावेत. 

ड) जाहहराती फसव्या असयायाचे मयु य कारि काय आह?े 

उत्तर: एखादी जाद्दहरात फसवी ऄसते जेव्हा त्यात कोणतीही माद्दहती वगळली जाते द्दकंवा 

कोणतेही चकुीचे द्दवधान ऄसते. कारण यामळेु ग्राहकाचंी द्ददशाभूल होण्याची शक्तयता ऄसते 

जे द्दवद्दवध पररद्दस्थतीत वाजवी प्रद्दतद्दक्रया देतील अद्दण जे ग्राहकानंा ईत्पादन खरदेी करायचे 

की वापरायचे याचे द्दवशे्लषण अद्दण द्दनणाय घेण्यास मदत करले. 

इ) जाहहरात कशामळेु अन्यायकारक ठरते? 

ईत्तर: जर ग्राहकासं त्यामळेु मोठी आजा होण्याची शक्तयता ऄसेल, अद्दण ग्राहक ती टाळू 

शकत नसेल, तर ती जाद्दहरात ग्राहकासंाठी फायदेशीर नाही.  

६.९ सारािंश 

जाद्दहरातीमळेु स्पधाात्मकतेचे समथान करण्याच्या क्षमतेद्वार,े ग्राहकानंा ईत्पादने अद्दण 

सेवाबंिल माद्दहती प्रदान करण्याच्या क्षमतेद्वार े व्यापक ऄथाव्यवस्थेमध्ये योगदान होते 

अद्दण त्याचंी वस्तू अद्दण सेवाचंी द्दनवड वाढद्दवण्यात मदत होते. ग्राहकाचंी मागणी, 

मके्तदारी, स्पधाा अद्दण द्दकंमत यावर जाद्दहरातींचा प्रभाव पडतो. सध्याच्या यगुात 

जाद्दहरातदारासंाठी मुख्य स्वारस्य ईत्पादनाचंी मागणी वाढवणे अहे. बहुताशं जाद्दहराती 

खोट्या, ग्राहकांची द्ददशाभूल करणाऱया अद्दण ऄनैद्दतक ऄसल्याचे अढळून अले अहे. 

सासं्कृद्दतक पार्श्ाभूमी अद्दण मूल्याचं्या द्दवद्दवध पैलूंचा वापर करून जाद्दहरात प्रभावी बनवता 

येते. त्याचप्रमाणे, जाद्दहराती देखील अपली सासं्कृद्दतक पार्श्ाभूमी अद्दण मूल्य प्रणालीला 

हानी पोहोचवू शकतात अद्दण ऄधोगती करू शकतात. (ए एस सी अय) ही जाद्दहरात 

ईद्योगाची स्वय ं द्दनयामक स्वयसेंवी ससं्था अहे. (ए एस सी अय) ने ऄंद्दतम ग्राहकाचं्या 

द्दहतासाठी वाजवी जाद्दहरात पद्धतींची स्वीकृती द्दमळद्दवण्यासाठी कद्दथत दृद्दष्टकोनासह 

जाद्दहरात ईद्योगात स्वयदं्दनयमनासाठी एक सदं्दहता तयार केली अहे. ए एस सी अय 

वेळोवेळी द्दवद्दशष्ट के्षते्र/ईद्योगामंध्ये जाद्दहरातींसाठी समान सदं्दहता देखील देते. 

६.१० स्वाध्याय 

१.  ईत्पादन अद्दण द्दवतरण खचाावर जाद्दहरातींचे अद्दथाक पररणाम स्पष्ट करा 
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२.  सामाद्दजक जाद्दहरात म्हणजे काय? सामाद्दजक जाद्दहरातींचे महत्त्व स्पष्ट करा. 

३.  ‘जाद्दहरातींचा अपल्या मूल्यांवर अद्दण जीवनशैलीवर द्दवपरीत पररणाम होतो’ द्दववेचन 

करा 

४.  ग्राहकाचं्या सरंक्षणात स्वय-ंद्दनयमन कायद्यांचे महत्त्व स्पष्ट करा 

५.  यावर टीप द्दलहा: 

ऄ) जाद्दहरात अद्दण ग्राहक द्दकंमत. 

b) जाद्दहरातीतील नैद्दतकता 

c) ए एस सी अय 

 

 

 

***** 
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७ 

ब्रडँ नननमिती आनि निशेष उद्धशेीत जानहरात 

घटक रचना  

७.०  ईद्दिष्ट े

७.१  पररचय 

७.२  सपें्रषण प्रद्दिया 

७.३  एअयडीए प्रारूप  

७.४  ब्रडँ प्रद्दतमा अद्दण ब्रडँ आद्दविटी द्दिकद्दसत करण्यात जाद्दहरातीची भूद्दमका 

७.५  ब्रडँ आद्दविटी 

७.६  ब्रडँ सकंटाचें व्यिस्थापन 

७.७  द्दिशेष ईद्धशेीत जाद्दहरात 

७.८  ग्रामीण जाद्दहरात 

७.९ राजकीय जाद्दहराती 

७.१० ससं्थात्मक प्रद्दतमा जाद्दहरात 

७.११ हररत जाद्दहरात 

७.१२ जाद्दहरातींमधील कल  

७.१३ साराशं  

७.१४ स्िाध्याय  

७.० उनिष्ट े

प्रकरणाचा ऄभ्यास केल्यानतंर द्दिद्याथी खालील घटक समजनु घेण्यात सक्षम होतील: 

•  ब्रडँ द्दनद्दमितीची सकंल्पना समजून घेणे 

•  ब्रडँ द्दनद्दमितीमध्ये जाद्दहरातीची भूद्दमका स्पष्ट करणे 

•  द्दिशेष ईिेश जाद्दहरात ओळखण्यासाठी 

•  जाद्दहरातीतील निीनतम कल समजून घेण्यासाठी 

७.१ पररचय 

ब्रडँ म्हणजे कंपनी ज े काही करते अद्दण ज्याद्वार े ग्राहकाच्या मनात एक िेगळी द्दस्थती 

द्दनमािण करण्यासाठी चागंले अद्दण िाइट प्रदद्दशित करते ह्ाचंा समािेश होतो. ब्रडँ तयार 

करण्यासाठी एक धोरणात्मक दृष्टी अिश्यक अहे, तमुचा ब्रडँ कसा ओळखला जािा यािर 

द्दिशेष लक्ष कें द्दित करणे गजरजेचे ऄसते अद्दण त्यासाठी ठोस मूल्य प्रस्ताद्दित करािे 
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लागते. ब्रडँची द्दनद्दमिती ह ेकाही एका रात्रीचे काम नाही. द्दनरतंर त्याची प्रासदं्दगकता द्दटकिािी 

लागते. तरच ते अपले ऄद्दस्तत्ि द्दटकिू शकते. स्पधाित्मक काळात जेव्हा ईत्पाद्ददत केलेले 

प्रत्येक ईत्पादन दजेदार ऄसते, तेव्हा केिळ ब्रडँसाठी तयार केलेली िेगळी ओळख 

ग्राहकाचंी पद्दहली पसतंी बनिू शकते. कालातंराने, ईत्पादनाची ओळख द्दिद्दशष्ट गणुासंह 

होते अद्दण यामळेु ईत्पादन अद्दण कंपनीची एक िेगळी ब्रडँ ओळख द्दनमािण होते. ऄमेररकन 

माकेद्दटंग ऄसोद्दसएशनने ब्रडँचे िणिन "नाि, सजं्ञा, द्दचन्ह, सकेंत द्दकंिा रूपरखेा द्दकंिा त्याचें 

सयंोजन एका द्दििेत्याच्या द्दकंिा द्दििेत्याचं्या गटाच्या िस्तू अद्दण सेिा ओळखण्यासाठी 

अद्दण त्यानंा आतर द्दििेत्यापेंक्षा िेगळे करण्यासाठी" म्हणून केले अहे. 

उदाहरि: नाआके स्िोश, मैकडॉनल्ड्स "एम", मद्दसिडीज प्रतीक इत्यादी.  

  
    

ब्रडँ हे मूल्य, ससं्कृती, व्यद्दिमत्ि याचें प्रद्दतद्दनद्दधत्ि करतो.  ब्रडँ ग्राहकानंा ईत्पादने अद्दण 

सेिा ओळखण्यास मदत करतात. तसेच ब्रडँ हे तलुनात्मक गणुित्ता सदु्दनद्दित करण्यास 

मदत करते. ईदाहरणाथि, बाटा, िडुलडँचे शूज, कोलगेट पामोद्दलव्हचे कोलगेट टूथपेस्ट, 

सॅमसगंचे सॅमसगं मोबाआल हडँसेट, एचयूएलचे लवस ब्यटुी साबण. दसुर ेईदाहरण म्हणजे 

डाबर. डाबर कंपनी द्दिद्दिध ग्राहकाचं्या गरजासंाठी अयिेुद्ददक ईत्पादनासंाठी समद्दपित अहे. 

उदाहरि: 

डाबर हजमोला  –  पचनासाठी, 

डाबर अिळाकेश तेल  –  मजबूत केसासंाठी 

डाबर मध  –  चागंल्या अरोग्यासाठी. 

७.२ सपं्रषेि प्रनिया 

कम्यदु्दनकेशन (सिंाद) हा लॅद्दटन शब्द 'कम्यदु्दनस' िरून अला अहे ज्याचा ऄथि सामान्य 

अहे. सिंादामध्ये अपण माद्दहती, कल्पना द्दकंिा मत सामाद्दयक करण्याचा प्रयत्न करत 

ऄसतो. 

सिंादाला नेहमी चार घटकाचंी अिश्यकता ऄसते. जाद्दहरात सपें्रषण प्रद्दियेतील घटक हे 

खालीलप्रमाणे अहेत.  
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१)  प्रषेक: पे्रषक म्हणज ेजाद्दहरातदार जाद्दहरात सदंेश एन्कोड करतो अद्दण द्दनिडलेल्या 

माध्यमादं्वार ेलद्दययत पे्रक्षकापंयंत प्रसाररत करतो. 

२)  संदेश: जाद्दहरात एजन्सीच्या जाद्दहरातदाराच्या मदतीने सजिनशील अद्दण प्रभािी 

जाद्दहरात सदंेश देतो. 

३)  माध्यम: म्हणजे जाद्दहरातीचे माध्यम ज्याद्वार े जाद्दहरात संदेश पे्रक्षकापंयंत प्रसाररत 

केला जातो. 

४)  प्राप्तकताि: पे्रक्षक हा जाद्दहरात सपें्रषणात स्िीकारणारा ऄसतो. प्राप्तकताि िाचक, श्रोते 

द्दकंिा दशिक ऄसू शकतात. 

७.३ एआयडीए प्रारूप 

एअयडीए हे माकेद्दटंगमध्ये िापरले जाणार े प्रारूप अहे, जे ईत्पादन खरदेी करण्याच्या 

प्रद्दियेत ग्राहक कोणत्या चरणामंधून जातो याचे िणिन करते. एअयडीए प्रारूप १९ व्या 

शतकाच्या ईत्तराधािपासून िापरात अह.े ‘द्दििीचे मानसशास्त्र’ या पसु्तकात एअयडीए 

प्रारूप ह े(इ.के. स््ॉगं) ने द्दिकद्दसत केले अह.े एअयडीए हे एक सदं्दक्षप्त रूप अहे ज्याचा 

ऄथि अहे:  

AIDA (ए आय डी ए) प्रारूप टप्पे 

Attention १. लक्ष िेधून घेणे 

Interest २. स्िारस्य राखणे 

Desire ३. आच्छा द्दनमािण करणे 

Action ४. कृती करणे 

 

१. लक्ष िेधून घेि:े 

ईत्पादनाने ग्राहकाचें लक्ष िेधून घेतले पाद्दहजे. जे जाद्दहरात सामग्रीद्वार ेकेले जाते. हा एक  

"लक्ष िेध" प्रकार अह.े ज ेद्दक अकषिक मथळा, अकषिक द्दचत्रण (व्यगंद्दचते्र, नैसद्दगिक दृश्ये) 

आत्यादी ऄसू शकते. ईदाहरणे: अकषिक पद्धतीने रूपरखेा केलेली द्दखडकी सनसनाटी 

यूट्यूब द्दवलप, द्दकंिा द्दिषयादं्दकत ितृ्त पद्दत्रका द्दकंिा सदु्दचद्दत्रत दशिनी पषु्ट. 
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२. स्िारस्य राखि:े 

पद्दहल्या टप्पप्पयात, सभंाव्य ग्राहकाचे लक्ष िेधले जाते; ईत्पादन द्दकंिा सेिेमध्ये त्यांची अिड 

द्दनमािण करून केले जाते. ग्राहकाच्या गरजा लक्षात घेउन ईत्पादनाच्या फायद्याचंी समज 

द्दनमािण करून हे साध्य केले जाते. ईदाहरण: ईत्पादनाची तपशीलिार माद्दहती जसे की 

गणुित्ता, द्दकंमत, अकार, ईत्पादनाचा िापर आ. 

३. इच्छा ननमािि करि:े 

ईत्पादनात स्िारस्य द्दनमािण झाल्यास, ग्राहकाला हे ईत्पादन का घ्यािे हे पटिून देणे 

द्दििेत्याचे काम अहे. सिोत्तम पररद्दस्थतीत, जाद्दहरात द्दकंिा ईत्पादन स्ितःच खरदेी 

करण्याची आच्छा द्दनमािण करण्याचे काम करते. खरदेीिर सिलत, मोफत भेटिस्तू, 

हमी/िारटंी प्रस्ताद्दित करून, प्रद्दतद्दित व्यिींकडून प्रशद्दस्तपते्र िापरून आत्यादी द्वार ेआच्छा 

द्दनमािण केली जाउ शकते. 

   
 

४. कृती करि:े 

खरदेी करण्याची आच्छा जागतृ होताच, हे कृतीमध्ये हस्तातंररत केले जाणे अिश्यक अहे, 

म्हणजे खरदेीमध्ये. ऑनलाआन खरदेीच्या बाबतीत, शॉद्दपंग काटि  ही शेिटची प्रद्दिया ऄसेल, 

ज्यामध्ये ग्राहक शेिटच्या टप्पप्पयात म्हणजेच देयकाच्या भरणा करण्याच्या द्दस्थतीत येतो.  

जाद्दहरात द्दह एका सद्दिय िावयाद्वार े  सपंली पाद्दहजे, जसे की 'अजच द्दमळिा' 'घाइ करा, 

शेिटची तारीख' आत्यादी.  
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७.४ ब्रडँ प्रनतमा आनि ब्रडँ इनटिटी निकनसत करयायात जानहरातचीची 

भूनमका 

जाद्दहरातींचे प्रमखु ईद्दिष्ट ब्रडँ बनिणे हे अहे. ब्रडँ द्दनद्दमितीमध्ये लद्दययत पे्रक्षकाचं्या मनात 

ब्रडँची मूळ मूल्ये द्दिकद्दसत करणे समाद्दिष्ट ऄसते. ब्रडँ प्रद्दतमा ही ग्राहकाचं्या मनात ब्रडँची 

एक मानद्दसक द्दचत्रण द्दकंिा धारणा अहे. हे ग्राहकाचं्या मनात द्दभन्नता द्दनमािण करून, समान 

ईत्पादन रषेेतील आतरापेंक्षा द्दिद्दशष्ट ईत्पादन द्दनिड करण्यास भाग पाडते. तसेच ब्रडँ ‚मूल्य 

प्रस्ताद्दित‛ करत ऄसते. अपण बहुतेकदा भािद्दनक कारणासंाठी, स्ित: ची ऄद्दभव्यिी 

अद्दण तथ्यात्मक कारणासंाठी खरदेी करत ऄसतो. ईदाहरण: व्हॉल्िो सेिा 

खरदेीदारासंाठी, ही सरुद्दक्षततेद्दच  बाब  अहे. द्दबग बाजारच्या द्दनिाितंासंाठी, हे त्याचं्या 

रुपयांचे  मूल्य अहे. एइएवस िापरकत्यांना पररभाद्दषत करते. 

७.४.१ ब्रँड प्रनतमा निकनसत करयायाचे तंत्र:े 

जानहरातचीमध्ये सजिनशीलता: सजिनशील जाद्दहराती चागंली ब्रडँ प्रद्दतमा तयार करतात. 

ईदाहरणाथि , ऄमूल बटर, व्होडाफोन, कॅडबरी डेऄरी द्दमल्क आ. 

ब्रँड जागरूकता: ब्रडँ जागरूकता म्हणजे द्दिद्यमान अद्दण संभाव्य ग्राहकादं्वार ेब्रडँ ओळखले 

जाणे. 

प्रसार माध्यम ननिड: प्रायोद्दजत प्रसार माध्यम द्दकंिा कायििमाची गणुित्ता ब्रडँ प्रद्दतमेिर 

प्रभाि टाकू शकते. ईदाहरणाथि, रमेंड कपडे व्यापारी व्यािसाद्दयक माद्दसकामंध्ये जाद्दहरात 

देउ शकतात, परतं ुस्िस्त स्थाद्दनक माद्दसकात तसे करता येणे कठीण अहे. 

नचन्ह े नकंिा लोगो: द्दचन्हे द्दकंिा लोगो देखील झटपट ब्रडँ ओळखणे अद्दण पनुरिअकलन 

करण्यास सलुभ करते. ईदाहरणाथि , मॅकडोनाल्ड्स, मद्दसिडीज, एमअरएफ टायसि आ. 

कायििमांचे प्रायोजकत्ि: ब्रडँ/कंपनीने प्रायोद्दजत केलेला कायििम ब्रडँ प्रद्दतमेिर पररणाम 

करू शकतो. ईदाहरणाथि, रोलेवस िॉचेस द्वार ेटेद्दनस स्पधािचे प्रयोजन.   

ब्रँड स्थापना: ब्रडँ स्थापना  ब्रडँला एक ऄनन्य स्थान प्राप्त करण्यास मदत करते ज्यामळेु 

तो गदीमध्ये िेगळा ठरतो अद्दण त्याला एक प्रकारची ऄनन्यता प्राप्त होते.  

ब्रँड ननष्ठा: जेव्हा ग्राहक प्रद्दतस्पधी पयाियी ईत्पादनाऐिजी तेच ईत्पादन िारिंार खरदेी 

करतो तेव्हा ब्रडँ द्दनिा द्दनमािण होते. 

७.५ ब्रडँ इनटिटी 

७.५.१ अथि: 

एडिडि टॉबर याचं्या मते ब्रडँ आद्दविटी म्हणजे,  'व्यिसायाचे िाढीि मूल्य त्याच्या भौद्दतक 

मालमते्तच्या मूल्यापेक्षा त्याच्या ब्रडँने द्दमळिलेले बाजारातील स्थान अद्दण ब्रडँच्या 

द्दिस्ताररत सभंाव्यतेमळेु' ब्रडँ आद्दविटी, बाजारात ब्रडँची बलस्थान प्रदद्दशित करते. बलस्थ 
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ब्रडँमध्ये ईच्च ब्रडँ आद्दविटी ऄसते. ईच्च आद्दविटी ऄसलेल्या ब्रडँसाठी ग्राहक ऄद्दधकची 

द्दकंमत देण्यास तयार ऄसतात. 

७.५.२ ब्रँड इनटिटीिर पररिाम करिार ेघटक: 

१.  ब्रँड प्रनतमा: ब्रडँ प्रद्दतमा ही ग्राहकाचं्या मनातील ब्रडँची एकंदर छाप ऄसते. 

सकारात्मक ब्रडँ प्रद्दतमा ख्यातीमलु्य अद्दण ब्रडँ मूल्य िाढिते. 

२.  नििीनंतरची सेिा: कंपनीने प्रदान केलेल्या द्दििीनतंरची सेिा ब्रडँ आद्दविटीमध्ये 

फरक करू शकते. 

३.  ब्रँड स्िानमत्ि: ईत्पादनाचे स्िाद्दमत्ि काही िषांसाठी ऄनन्य द्दिपणन ऄद्दधकार देते. 

आतर कंपन्या स्िाद्दमत्ि धारकाच्या परिानगीद्दशिाय तत्सम ईत्पादन बाजारात द्दिकू 

शकत नाहीत. 

४.  कनथत गुिित्ता: ब्रडँने समग्र गणुिते्तची धारणा ऄंगीकृत केली ऄसल्यास, हे गरजेचे 

नाही द्दक, ते द्दिस्ततृ तपशीलिार िैद्दशष््टयाचं्या ज्ञानािर अधाररत ऄसेल. कद्दथत 

गणुित्ता थेट खरदेी द्दनणियांिर अद्दण ब्रडँ द्दनिेिर प्रभाि टाकू शकते, द्दिशेषत: जेव्हा 

खरदेीदार पे्रररत द्दकंिा तपशीलिार द्दिशे्लषण करण्यास सक्षम नसतो. ह े ऄद्दधकच्या 

द्दकंमतीला देखील समथिन देउ शकते ज्याद्वार े  द्दनद्दमित स्थूल माद्दजिनचा िापर ब्रडँ 

आद्दविटीमध्ये पनुरिगुतंिणकुीसाठी केला जाउ शकतो. 

५.  ब्रँड संघ: ब्रडँ नािाचे मूळ मूल्य हे बहुतेक िेळा त्याच्याशी जोडलेल्या द्दिद्दशष्ट 

सघंटनािंर अधाररत ऄसते. रोनाल्ड मैकडोनाल्ड सारख्या सघंटना एक सकारात्मक 

दृष्टीकोन द्दकंिा भािना द्दनमािण करू शकतात जी मैकडॉनल्ड्स सारख्या ब्रडँशी 

जोडली जाउ शकते. ईत्पादन रषेेत (जसे की सेिा अधार द्दकंिा तादं्दत्रक शे्रिता) 

मखु्य गणुधमाििर ब्रडँ योग्यररत्या द्दस्थत ऄसल्यास, प्रद्दतस्पध्यांना योग्यररत्या ऄटकाि 

करता येते. 

७.६ ब्रडँ सकंटाचे व्यिस्थापन 
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ब्रडँ सकंट ह ेईत्पादन-नकुसान सकंटाचा एक प्रकार अह.े  द्दजथे नकारात्मक घटना एका 

द्दिद्दशष्ट ब्रडँिर द्दकंिा त्याच कंपनीच्या ब्रडँच्या सचंािर कें द्दित ऄसते. दसु-या शब्दात, जेव्हा 

"ऄनपेद्दक्षत घटना घडतात ज्यामळेु ब्रडँच्या ऄपेद्दक्षत फायदे प्रदान करण्याच्या क्षमतेला 

धोका द्दनमािण होतो, ज्यामळेु ब्रडँ आद्दविटी कमकुित होते." २०१६ मध्ये मॅगीला ईत्तर 

प्रदेशच्या ऄन्न सरुक्षा अयिुाकंडून सूचना द्दमळाली होती की नूडल्सच्या पाद्दकटामंध्ये 

परिानगी ऄसलेल्या मयािदेपेक्षा सात पट जास्त द्दशसे अढळले होते अद्दण ह्ा कारणास्ति 

त्यानंा सबंंद्दधत ईत्पादन गट परत मागिण्यास भाग पडले होते. मॅगीिर तात्परुती बंदीही 

घातली गेली अद्दण ती ‘ऄसरुद्दक्षत अद्दण मानिी िापरासाठी घातक’ म्हणून घोद्दषत 

करण्यात अली होती.  

७.६.१ ब्रँड संकट व्यिस्थानपत करयायाचे मागि खालीलप्रमाि ेआहते: 

प्रथम संपकि  यादी: सहसा सकंट काळात अपणास सपें्रषण माध्यमे काळजीपूििक 

हाताळली गेली पाद्दहजेत. जनसपंकािशी सबंंद्दधत प्रद्दसद्धी पत्रक घाइघाइने काढणे हे कधीही 

घातक ठरू शकते. ह्ा कारणास्ति जनसपंकािस तपशीलिार प्रद्दतसाद देण्यापूिी ऄनेकदा 

थोडा िेळ काढणे हे कधीही योग्य. परतं ु आतर भागधारकासंाठी, जसे परुिठादार, 

गुतंिणूकदार  द्दकंिा ख्यातमान ग्राहक यासं काय चालले अहे त्याबिल त्यानंा अश्वस्त 

करण्यासाठी अपण तत्पर  ऄसाियास हिे. एकाच िेळी सतंप्त जनमत अद्दण नाराज 

गुतंिणूकदाराशंी व्यिहार करणे या पेक्षा िाइट काहीही नाही. एखाद्या समस्येच्या बाबतीत 

शवय द्दततवया लिकर सपंकि  साधण्याची अिश्यकता ऄसलेल्या सिि लोकाचंी यादी तयार 

करणे, त्याचं्याशी सपंकि  साधण्यासाठी अंतररकररत्या सिोत्तम व्यिीचा द्दिचार करणे 

अद्दण सकंटाबाबत सखल चचांमध्ये त्यांचा समािेश ऄसल्याची खात्री करणे गरजेचे अहे.  

संिादात्याची ननयुक्ती करिे: कंपनीच्या  द्दनद्दित भूद्दमकाबंिल माद्दहतीदेण्यासाठी,तसेच 

प्रििाची भूद्दमका द्दनभािू शकेल ऄशी एखादी व्यिी द्दनिडणे अिश्यक अहे. एखादा सदंेश 

अपणास कसा ऄद्दभपे्रत अह ेत्यािर तो द्दितररत व्यिीिर खूप प्रभाि पडतो. जरी ते पूणि 

सत्य सागंत ऄसतील, परतं ु जर त्याचंा अिाज डळमळीत ऄसेल द्दकंिा ते घाबरलेले 

ऄसतील तर त्याचं्या द्दिधानांन बाबत लगेच शकंा येउ शकते. प्रद्दतकूल पररद्दस्थती प्रसार 

माध्यमांना तोंड देण्यासाठी फार कमी जण ईपजतच चागंले ऄसतात. 

समाज माध्यमांचा िापरा: ओडीएम ऄभ्यासानसुार, ६५% प्रद्दतसादकत्यांना िाटते की 

समाज माध्यमामंळेु सकंट अणखी गभंीर होते. परतं ु ५५% लोकानंा िाटते की यामळेु 

सकंटाचा सामना करणे सोपे होते, अद्दण तेही खूप योग्यरीत्या अटोवयात अणता येते. 

एखादी बरोबर द्दकंिा चकुीची माद्दहती समाज माध्यमाचं्या माध्यमातून द्दिजेसारखी पसरते. 

यामळेु गोष्टी द्दनयदं्दत्रत करणे कठीण होउ शकते, म्हणूनच मागिदशिक अगाउ देखरखे 

करण्याचा सल्ला देतात. समाज माध्यम मंच हा सकंटात दधुारी तलिारी प्रमाणे अह.े 

त्याचा योग्य िापर होत अहे का याची खात्री करणे अिश्यक अहे. 

तथयांिर लक्ष कें नित करिे: कोणत्याही नकारात्मक प्रद्दसद्धीचा मकुाबला त्याबाबत योग्य 

ती तथ्ये दाखिून प्रभािीपणे केला जाउ शकतो. तद्वतच कंपनीच्या तथ्यांना मान्यता 

देणारा त्रयस्थ पक्षकार  देखील नकुसान द्दनयदं्दत्रत करण्यािर सकारात्मक पररणाम करू 

शकतो. 
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ननसंनधग्ध संघ: सकंट येताच अद्दण अपण द्दजतवया लिकर कायि करू द्दततके कधीही 

चागंले. पण प्रथम कोणास माद्दहती ऄसणे अिश्यक अहे? प्रद्दतसादाचा मसदुा तयार 

करण्यास कोणाही सरुुिात करायची अहे? या प्रकरणाची चौकशी कोण करणार अहे? 

आत्यादी बाबींसाठी द्दनद्दित भूद्दमका ऄसलेला सरंद्दचत सघं महत्त्िाचा अहे. यामळेु गोंधळ 

थाबंतो अद्दण प्रत्येकास स्ितःच्या कामािर लक्ष कें द्दित करता येते. 

७.६.२ ब्रँनडंगचे फायदे: 

१.  ब्रडँ ग्राहकानंा कंपनीच्या द्दिद्दिध प्रस्तािामंध्ये फरक करण्याची सधंी देतो. (ईदा. 

सनद्दसल्क, लोररयल शैम्पू) 

२.  ब्रडँ ग्राहकानंा झटपट द्दनिड करण्यास मदत करतात. 

३.  द्दिद्दिध ब्रड्ँसचा ऄनभुि घेतल्याने ग्राहकांना त्याचं्या गणुित्ता मानकाचंी तलुना 

करण्यास मदत होते. (कोलगेट टूथपेस्ट) 

४.  ग्राहकानंा ईत्पादनाच्या कायिक्षमतेबिल थोडीशी शकंा ऄसल्यास ते ईत्पादन खरदेी न 

करण्याचा द्दनणिय घेतात. (ईदा. २०१५ मॅगी नूडल्स िाद) 

५.  ब्रडँ ग्राहकानंा त्याचं्या सामाद्दजक-मानद्दसक गरजा व्यि करण्यास मदत करतात. जसे 

की, 

(ऄ) सामाद्दजक द्दस्थती (होंडा कार), (ब) यश (रािची ऄकादमी), (क) तरुण (पेप्पसी) 

६.  एकदा का ब्रडँने त्याच्या ग्राहकाचं्या मनात स्ितःसाठी द्दिश्वासाहिता द्दनमािण केली की, 

तो अपोअपच ग्राहकामंध्ये द्दनिा द्दनमािण करतो, ज्यामळेु ब्रडँच्या ईत्पानाचंी क्षमता 

िाढण्यास नेहमीच मदत होते  (ईदा. टाटा, एच य ुएल ) 

७.७ निशेष उिेशीत जानहरात 

द्दिशेष ईिेशाच्या जाद्दहरातींमध्ये ग्रामीण जाद्दहराती, राजकीय जाद्दहराती, कॉपोरटे प्रद्दतमा 

जाद्दहरात, हररत जाद्दहराती, ऑनलाआन जाद्दहराती, द्दडद्दजटल मीद्दडया जाद्दहराती, मोबाआल 

ईपकरणाचंा िापर, समाज माध्यम आत्यादींचा समािेश होतो. 

७.८ ग्रामीि जानहरात  

७.८.१ अथि:   

भारताच्या २०११ च्या जनगणनेनसुार ६८.८४% भारतीय (समुार े ८३३.१ दशलक्ष 

लोक) ग्रामीण भागात राहतात. ६,४०,८६७ गािे अहेत ज्याचंी लोकसंख्येची घनता कमी 

अहे अद्दण ती ऄद्दतशय दगुिम भागात पसरलेली अहेत. तसेच जात, धमि, भाषा, सामाद्दजक 

प्रथा आ सदंभाित द्दिद्दिधता अहे; ‘ग्रामीण भागात जा’ ही द्दिपणकाचंी निीन घोषणा अहे. 

भारतीय द्दिपणक तसेच कोलगेट-पामोद्दलव्ह, गोदरजे अद्दण द्दहदंसु्तान लीव्हर या बहुराष्ट््ीय 

कंपन्यानंी ग्रामीण बाजारपेठािंर लक्ष कें द्दित केले अहे. ऄशा प्रकार,े ग्रामीण बाजारपेठा 

द्दििेत्यांना कोणत्या सधंी देतात, हे पाहता, ऄसे म्हणता येइल की जे ग्रामीण बाजारपेठेची 
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गद्दतशीलता समजू शकतात अद्दण त्याचंा सिोत्तम फायदा घेउ शकतात त्याचं्यासाठी 

भद्दिष्ट्य खूप अशादायक अहे. 

७.८.२ ग्रामीि जानहरातचीची िैनशष््टये: 

ग्रामीि जनता: ग्रामीण भागातील लोक सखं्या िाढीचा दर हा शहरी लोकसखं्येपेक्षा जास्त 

अहे. ग्रामीण लोकसखं्या ६ लाखाहंून ऄद्दधक गािामंध्ये द्दिखरुलेली अहे. ग्रामीण 

लोकसखं्या खूप दूरिर द्दिखरुलेली अह,े परतं ुहे द्दिपणकासंाठी एक मोठे अशादायी िचन 

अहे. 

िैनिध्यपूिि संस्कृती: भारतीय ग्रामीण बाजारपेठ ऄद्दतशय िैद्दिध्यपूणि अहे. ज्यामध्ये रूढी, 

परपंरा, श्रद्धा, नैद्दतकता, प्रथा आत्यादींिर अधाररत बरचे फरक अहेत. त्यामळेु ऄशा 

द्दिद्दिध पे्रक्षकानंा अकद्दषित करण्यासाठी एक मध्यिती कल्पना शोधणे हे मोठे अव्हानात्मक 

अह े

स्थाननक भाषा: ग्रामीण भागात प्रभािीपणे सिंाद साधण्यासाठी स्थाद्दनक भाषेचा िापर 

करणे अिश्यक अहे. जाद्दहरातींमध्ये 'आंग्रजी' द्दकंिा 'द्दहदंी'चा िापर पररणामकारक ऄसू 

शकत नाही. त्यामळेु या जाद्दहरातींमध्ये िापरण्यात येणारी भाषा स्थाद्दनकच ऄसली पाद्दहजे 

आतकेच नव्हे तर ऄनयुोजन देखील स्थाद्दनक ऄसणे अिश्यक अहे. 

पारपंाररक माध्यम: पारपंाररक माध्यम जसे की कठपतुळी, लोकनाट्य, द्दभत्ती द्दचते्र, 

िाहनांिरील जाद्दहराती आत्यादींचा िापर ईत्पादनाचं्या प्रचारासाठी केला जातो. ऄशा 

माध्यमांची स्थाद्दनक पोहोच ऄसते अद्दण ते तलुनेने स्िस्त देखील ऄसतात. स्थाद्दनक 

जाद्दहरातदार ह्ा  माध्यमांचा प्रभािीपणे िापर करू शकतात. 

पायाभूत सुनिधांचा निकास: ग्रामीण भारतात रस्ते अद्दण िाहतूक, दळणिळण जाळे, 

ग्रामीण द्दिद्यतुीकरण अद्दण साििजद्दनक सेिा प्रकल्प यासारख्या पायाभूत सदु्दिधाचंा द्दिकास 

होत अह,े ज्यामळेु ग्रामीण द्दिपणनाची व्याप्ती िाढली अहे. 

ननम्न राहिीमान: ग्रामीण भागातील राहणीमान ऄपिाद िगळता द्दनम्न द्दनम्न तसेच ग्रामीण 

ग्राहकानंा द्दिद्दिध सामाद्दजक अद्दथिक मागासलेपणास सामोर े जािे लागते. देशाच्या 

िेगिेगळ्या भागात ह्ाचे प्रमाण हे िेगिेगळे अहे. कमी साक्षरता, कमी दरडोइ ईत्पन्न, 

सामाद्दजक मागासलेपण अद्दण कमी बचतीमळेु आत्यादी कारणास्ति  ग्रामीण भागातील 

ग्राहकाचे राहणीमान द्दनम्न द्दनम्न अहे. 

पारपंाररक दृष्टीकोन: ग्रामीण ग्राहक जनु्या चालीरीती अद्दण परपंरानंा महत्त्ि देतात. ते 

बदलानंा प्राधान्य देत नाहीत. हळूहळू, ग्रामीण लोकसखं्येची मानद्दसकता बदलत अह े

अद्दण ग्रामीण भागात देखील ब्रडेँड ईत्पादनानंा मागणी िाढत अहे. 
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७.९ राजकीय जानहराती 

 
 

७.९.१ अथि:  

राजकीय जाद्दहराती ही ऄशी अहे की ज्याचे कें द्दिय लक्ष राजकीय सकंल्पना अद्दण 

राजकीय पररद्दस्थतींसह साििजद्दनक समस्याबंिलच्या कल्पना, ितृ्ती अद्दण द्दचतंा याचें 

द्दिपणन होय. राजकारणात, प्रचाराची जाद्दहरात म्हणजे राजकीय िादािर अद्दण शेिटी 

मतदारािंर प्रभाि टाकण्यासाठी माध्यमादं्वार ेजाद्दहरात मोद्दहमेचा िापर करणे. या जाद्दहराती 

राजकीय सल्लागार अद्दण राजकीय प्रचार कमिचाऱयाकंरिी रखेादं्दकत केलेल्या ऄसतात. 

दसुऱया शब्दातं सागंण्याचे तर राजकीय जाद्दहरातींमध्ये कोणत्याही जाद्दहरातींचे प्रदशिन, 

ितृ्तपत्रातील जाद्दहराती, होद्दडंग, द्दचन्हे, माद्दहतीपत्रके, लेख, टॅब्लॉआड्स, पररपत्रक, पते्र, 

रदे्दडओ द्दकंिा दूरदशिन सादरीकरणे, द्दडद्दजटल द्दकंिा समाज माध्यमे जाद्दहराती द्दकंिा 

जनसिंादाची आतर माध्यमे यांचा समािेश होतो. कोणत्याही द्दनिडणूक प्रचारात मतासंाठी 

द्दकंिा अद्दथिक द्दकंिा आतर समथिनासाठी प्रत्यक्ष द्दकंिा ऄप्रत्यक्षपणे अिाहन करणे. 

७.९.२ सामान्य आिश्यकता:  

बहुतेक राजकीय जाद्दहरातींना प्रायोजक ओळख अिश्यक ऄसते (जाद्दहरातीसाठी कोणी 

पैसे द्ददले हे स्पष्ट करणारा एक सदं्दक्षप्त सदंेश). जाद्दहरातीचा प्रकार, छापील, प्रसाररत आ., 

प्रायोजक अयडी कसा प्रदद्दशित केला जािा हे द्दनधािररत करते. 

पक्ष कायािलयासाठी, ईमेदिाराच्या सिि राजकीय जाद्दहरातींसाठी  ईमेदिाराचे पक्ष प्राधान्य 

ओळखणे अिश्यक ऄसते. याबाबत कोणतीही सूट नसते. 

राजकीय जाद्दहरातींमधील ईमेदिाराबंिलची द्दिधाने सत्य ऄसली पाद्दहजेत. 

राजकीय जाद्दहरातींमध्ये ईमेदिाराचे छायाद्दचत्र देण्यात अल्यास, ते गेल्या पाच िषांत 

द्दकमान एक फोटो काढलेला ऄसािा अद्दण तो जाद्दहरातीतील सिाित मोठ्या फोटोपेक्षा 

लहान ऄसू शकत नाही. 

 



   

 

जाद्दहराती 

 

126 

७.१० ससं्था प्रनतमा जानहरात 

७.१०.१ अथि: 

कॉपोरटे (ससं्था) प्रद्दतमा जाद्दहरातींना ससं्थात्मक जाद्दहरात ऄसेही म्हणतात. हा 

जाद्दहरातीचा एक प्रकार  अहे जो द्दिद्दशष्ट ईत्पादनािर कें द्दित नसून जाद्दहरातदाराच्या 

ससं्थात्मक प्रद्दतमेिर कें द्दित ऄसतो. लोकाचं्या मनात कंपनीबिल सकारात्मक मत द्दनमािण 

करणे हा मूळ ईिेश अह.े दसुऱया शब्दातं, द्दह  एक प्रकारची जाद्दहरात अहे द्दजचा ईिेश 

कंपनी, द्दनगम, व्यिसाय, ससं्था, सघंटना द्दकंिा आतर तत्सम घटकाचा प्रचार करणे अह.े 

ऄशा जाद्दहराती थेट काहीही द्दिकण्याचा प्रयत्न करत नाहीत. ससं्थात्मक जाद्दहराती एखादे 

ईत्पादन द्दकंिा सेिा द्दिकण्याऐिजी त्याची प्रद्दतिा द्दनद्दमिती द्दकंिा पनुरिचना करण्यासाठी 

व्यिसायाचे द्दकंिा त्याच्या सपूंणि ईद्योगाचे फायदे, कल्पना द्दकंिा तत्त्िज्ञानािर लक्ष कें द्दित 

करत ऄसते. ससं्थात्मक जाद्दहराती सकारात्मक प्रद्दतमा द्दनमािण करण्याचा प्रयत्न करत 

ऄसल्याने, त्याचा जनसपंकािशी जिळचा सबंंध येतो. 

७.१०.२ संस्थात्मक जानहरातचीची उनिष्ट:े  

ससं्थात्मक जाद्दहरातींचे पद्दहले अद्दण प्रमखु ईद्दिष्ट ह ेएकल ईत्पादन द्दकंिा सेिेऐिजी सपूंणि 

व्यिसायाच्या प्रद्दतमेचा प्रचार करणे अहे. 

व्यिसाय अपले ध्येय, दृष्टी तसेच तत्त्िज्ञान अद्दण तत्त्िे याचंा प्रचार करण्याचा प्रयत्न 

करतो. 

ससं्थात्मक जाद्दहराती द्दह बाजारापेठेत ससं्थेबिल ख्यातीमलु्य द्दनमािण करण्याचा अद्दण 

द्दटकिून ठेिण्याचा एक प्रभािी मागि अहे. 

द्दिश्वासाहिता, कमी द्दकंमती द्दकंिा चांगली ग्राहक सेिा यासंारख्या चागंल्या गणुानंा प्रोत्साहन 

देण्यासाठीही ससं्था या प्रकारच्या जाद्दहराती िापरतात, जे त्यानंा त्याचं्या प्रद्दतस्पध्यांपासून 

िेगळे करतात. 

७.१०.३ संस्थात्मक जानहरातचीची िैनशष््टये खालीलप्रमाि ेआहते: 

संस्थात्मक  नािािर लक्ष कें नित करि:े ससं्थात्मक जाद्दहरातींचा सकें ि एकल ईत्पादन 

द्दकंिा सेिेऐिजी सपूंणि ईपिमाची प्रद्दतमा िाढिणे अहे. 

सामग्री: यामध्ये कंपनीचे संशोधन अद्दण द्दिकास ईपिम, समाज कल्याण ईपिम 

आत्यादींचा समािेश अहे. 

िादग्रस्त नसलेले: केिळ कंपनीच्या कामद्दगरीिर प्रकाश टाकला जात ऄसल्याने अरोप 

अद्दण प्रद्दतअरोपाचंा प्रश्नच ईद्भित नाही. 

िापरलेले माध्यम: ससं्थात्मक प्रद्दतमा जाद्दहरातींमध्ये िापरले जाणार े माध्यम बहुतेक 

छापील ऄसतात, म्हणजे ितिमानपते्र अद्दण माद्दसके 
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ननदेनशत: ससं्थात्मक जाद्दहराती ईत्पादनाचें िापरकते, परुिठादार, गुतंिणूकदार, सरकार 

अद्दण सामान्य लोक ऄशा ऄनेक गटाकंडे द्दनदेद्दशत केल्या जातात. 

७.११ हररत जानहरात 

७.११.१ अथि:   

हररत जाद्दहरात ही एक द्दिद्दशष्ट प्रकारची जाद्दहरात अह ेजी पयाििरणाशी सबंंद्दधत घटकाचं्या 

जाद्दहरातीभोिती कें द्दित ऄसते. तसेच ह े पयाििरणास ऄनकूुल ईत्पादनाचं्या जाद्दहरातींचा 

सदंभि देते. द्दह एक द्दिद्दशष्ट प्रकारची जाद्दहरात अह े जी पयाििरणाशी सबंंद्दधत घटकाचं्या 

जाद्दहरातीभोिती कें द्दित ऄसते. बऱयाचदा हररत जाद्दहराती करणाऱया कंपन्या ऄद्दतशय 

पयाििरणास ऄनकूुल प्रचलन अद्दण ईत्पादन अिेष्टन देखील िापरतात. 

येथे लक्षात घेण्याजोगा एक महत्त्िाचा मिुा ऄसा अहे की, ईत्पादनास पयाििरणाशी काहीही 

करण्याची अिश्यकता नसते. ग्राहकाच्या मनोिैज्ञाद्दनक पैलूशी हे ऄद्दधक सबंंद्दधत अह;े 

जसे की जर ईत्पादनाने पयाििरणीय द्दचतंानंा सबंोद्दधत केले तर ते चागंले अहे. 

ग्राहकासंमोर सकारात्मक प्रद्दतमा द्दनमािण करण्यासाठी अद्दण स्ित: स चागंल्या झोतात 

सादर करण्यासाठी हररत जाद्दहरातींचा िापर करून प्रदूषणास कारणीभूत ऄसलेल्या 

कंपन्या त्याचं्या ईत्पादनाची जाद्दहरात करताना देखील अपण पाहू शकतो. हररत 

जाद्दहरातीमळेु पयाििरण तसेच ग्राहकासंाठी सरुद्दक्षत ऄसलेली हररत िैद्दशष््टये अद्दण 

पयाििरणपूरक ईत्पादने ठळक करून ग्राहकानंा अकद्दषित करण्यास मदत होते. हररत 

जाद्दहरातींचा ग्राहकाचं्या खरदेीच्या हेतूंिर सकारात्मक प्रभाि पडतो अद्दण दोघामंध्ये दृढ 

द्दिश्वास द्दनमािण होण्यास मदत होते. 

७.११.२ हररत जानहराती दोन प्रकार ेिापरल्या जाऊ शकतात: 

ईत्पादन नैसद्दगिक ससंाधनानंी बनलेले अह े अद्दण हबिल / िनऔषधी तसेच पयाििरणास 

ऄनकूुल ऄसल्याचे दशििा. हे ईत्पादनास नैसद्दगिक अद्दण चांगले ठेिण्यास मदत करते. 

कंपनी पयाििरणाच्या ऱहासासाठी द्दचदं्दतत अहे अद्दण ती प्रत्यक्ष द्दकंिा ऄप्रत्यक्षपणे त्या 

द्ददशेने काम करत अह,े हे दाखिा. ऄशा प्रकार,े कंपन्या एकतर ऄशी ईत्पादने बनितील 

जी पयाििरणास पूरक ऄसतील द्दकंिा ते पयाििरण सरंक्षण द्दियाकलापामंध्ये पैसे द्दकंिा 

ससंाधने गुतंिणूक करतील. 

७.११.३ िैनशष््टये: 

उिेश: हे पयाििरणास ऄनकूुल ईत्पादनानंा प्रोत्साहन देते. 

प्रमािपत्र प्रदनशित: पयाििरण ऄनकूुल ईत्पादन दशिद्दिणार ेप्रमाणपत्र द्दकंिा लोगो प्रदद्दशित 

केले जातात.  

गनभित दािा: सदर ईत्पादन पयाििरणास ऄनकूुल ऄसल्याबिल सपें्रषण करण्याशी सबंंद्दधत 

अहे. 

सामानजक जबाबदारी: ह्ाद्वार ेव्यिसायाचे सामाद्दजक ईद्दिष्ट साध्य होते. 
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७.१२ जानहरातचीमधील कल  

जाद्दहराती माध्यमाचं्या ऄद्दभसरणाची साक्ष देत अहेत. ऄद्दभहस्तातंरण एका माध्यम गहृास 

आतर माध्यम गहृाद्वार े प्रस्ताद्दित करण्यात अलेल्या िैद्दशष््टयाचंा अद्दण फायद्याचंा लाभ 

घेण्यास ऄनमुती देते. ईदाहरणाथि , दूरदशिन अद्दण आंटरनेटचे ऄद्दभसरण. काही दूरद्दचत्रिाणी 

कायििमाचं्या बाबतीत, एखादा तोच कायििम दूरदशिनिर पाहू शकतो, अद्दण दसुरी व्यिी 

आंटरनेटिर पाहू शकते.  

७.१२.१ ऑनलाइन जानहरात:  

ऑनलाआन जाद्दहरातींना िेब जाद्दहराती ऄसेही म्हणतात. हा जाद्दहरातींचा एक प्रकार अह े

जो आंटरनेटचा िापर ग्राहकानंा प्रचारात्मक सदंेश देण्यासाठी करते. दसुऱया शब्दातं, 

ऑनलाआन जाद्दहराती ज्याला ऑनलाआन द्दिपणन द्दकंिा आंटरनेट जाद्दहरात द्दकंिा िेब 

जाद्दहरात ऄसेही म्हणतात, ते द्दिपणन अद्दण जाद्दहरातीचा एक प्रकार अहे जो ग्राहकानंा 

प्रचारात्मक द्दिपणन सदंेश द्दितरीत करण्यासाठी आंटरनेटचा िापर करते. 

ऑनलाआन जाद्दहराती व्यिसायानंा जागद्दतक ग्राहकांना लयय करण्यास मदत करतात. 

व्यिसाय ससं्था जगातील कोठूनही व्यिसाय चालिू शकते अद्दण ऑनलाआन सामथ्यिशील 

ईपद्दस्थती ऄसल्यास जगभरातील ग्राहकानंा सेिा देउ शकते. त्यामळेु, ऑनलाआन 

जाद्दहराती ऄद्दतशय कमी कालािधीत जागद्दतक स्तरािर सपंकि  साधण्याच्या अकाकं्षा पूणि 

करतात. अजकाल सिि व्यिसाय मालकामंध्ये ऑनलाआन जाद्दहराती हा एक लोकद्दप्रय कल  

अहे. ऑनलाआन जाद्दहरात हे जाद्दहरातीचे सिाित शद्दिशाली साधन म्हणून ईदयास अले 

अहे. याचे कारण म्हणजे आंटरनेट अद्दण ऑनलाआन जाद्दहरातींच्या िेबसाआट्सची द्दिस्ततृ 

पोहोच. आंटरनेटिरील लोकाचें ऄिलंद्दबत्ि प्रचडं िाढले अहे. ते अता त्याचं्या अिडीच्या 

कोणत्याही द्दिद्दशष्ट डोमेनमध्ये शोध आंद्दजन द्दकंिा द्दिद्दिध ऑनलाआन सेिा प्रदात्याचें दरिाजे 

ठोठाितात. म्हणून, शद्दिशाली ऑनलाआन ईपद्दस्थती व्यिसाय मालकानंा द्दकंिा ऑनलाआन 

व्यापाऱयानंा त्याचं्या द्दिद्दशष्ट ईत्पादनासंाठी अद्दण सेिासंाठी ऄद्दधकाद्दधक ग्राहक 

द्दमळद्दिण्यास मदत करते. 

आंटरनेट जाद्दहरातीचे द्दिद्दिध प्रकार अहेत. मखुशीषि जाद्दहराती अद्दण पॉप-ऄप जाद्दहराती 

अता भूतकाळातील बाब अहते. ते अजही ऄद्दस्तत्िात अहते अद्दण पूिीप्रमाणेच द्दततकेच 

लोकद्दप्रय अहेत, परतं ुअता जास्त हा ताण शोध आंद्दजनािंर अधाररत जाद्दहरातींिर अहे. 

लोकानंा अता समजले अहे की जर त्यानंा जिळजिळ प्रत्येक लोकद्दप्रय सचि आंद्दजनमध्ये 

ऄग्रणी शोध आंद्दजनचा िमांक द्दमळत ऄसेल, तर त्यानंा त्याचं्या व्यिसायास यश 

द्दमळण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही. 

७.१२.२ नडनजटल माध्यम जानहराती: 

इ-जाद्दहरात म्हणून ओळखल्या जाणाऱया द्दडद्दजटल माध्यम जाद्दहराती म्हणजे ईत्पादनाचंा 

प्रचार करण्यासाठी आलेद्दव्क साधनाचंा िापर होय. ऄशा जाद्दहराती द्दडद्दजटल पद्धतीने 

प्रदद्दशित केल्या जातात. द्दडद्दजटल जाद्दहरात तंत्रज्ञान आंटरनेट, स्माटि  फोन अद्दण ऄगदी 

ऑटोमोबाइल अद्दण होद्दडंगिरही ऄद्दस्तत्िात अहे. दसुऱया शब्दातं, द्दडद्दजटल 
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जाद्दहरातींमध्ये प्रचारात्मक जाद्दहराती अद्दण इमेल, समाज माध्यम िेबसाआट, शोध 

आंद्दजनिरील ऑनलाआन जाद्दहराती, मोबाआल द्दकंिा िेब साआट्स अद्दण सलंग्न 

कायििमािंरील बॅनर जाद्दहराती याचंा समािेश होतो. 

७.१२.३ भ्रमिध्िनी उपकरिे: 

मोबाइल जाद्दहरात हा मोबाइल फोन द्दकंिा आतर मोबाइल ईपकरणादं्वार े जाद्दहरातीचा एक 

प्रकार अहे. मोबाआल जाद्दहराती ह्ा एसएमएसद्वार े मजकूर जाद्दहराती, एमएमएस द्वार े बह ू

माध्यमे सदंेश द्दकंिा मोबाआल िेबसाआटिर, डाईनलोड एप्पसमध्ये द्दकंिा मोबाआल खेळा 

दरम्यान द्ददसणाऱया  बॅनर जाद्दहरातींच्या रूपात होत ऄसतात. 

७.१२.४ समाज माध्यमे:  

समाज जाळे जाद्दहराती हा समाज जाळे साआट्सद्वार े ऑनलाआन जाद्दहरातीचा एक प्रकार 

अहे. लोकद्दप्रय समाज माध्यम साआट्स जसे फेसबकु ट्द्दिट्टर अद्दण यूट्यूब हे ब्रड्ँसची 

जाद्दहरात करण्याचे िेगिेगळे मागि देतात. द्दडद्दजटल जाद्दहरातींमध्ये फेसबकु हे सिाित मोठा 

खेळाडू अहे. 

७.१३ साराशं 

ब्रडँ म्हणजे कंपनी जे काही करते अद्दण ज्याद्वार े ग्राहकाचं्या मनात एक िेगळी प्रद्दतमा 

द्दनमािण करण्यासाठी चागंले अद्दण िाइट द्दिया दशििते. (एअयडीए) हे द्दिपणनामध्ये 

िापरले जाणार े प्रारूप अह े जे ईत्पादन खरदेी करण्याच्या प्रद्दियेत ग्राहक कोणत्या 

चरणामंधून जातात याचे िणिन करते. (एअयडीए) हे एक सदं्दक्षप्त रूप अहे ज्याचा ऄथि A- 

ऄटेंशन, I-आंटरसे्ट, D-द्दडझायर; A-कृती. जाद्दहरातींचे प्रमखु ईद्दिष्ट ब्रडँ बनिणे हे अहे. 

मजबूत ब्रडँमध्ये ईच्च ब्रडँ आद्दविटी ऄसते. द्दिशेष ईिेशाच्या जाद्दहरातींमध्ये ग्रामीण 

जाद्दहराती, राजकीय जाद्दहराती, ससं्था प्रद्दतमा जाद्दहरात, हररत जाद्दहराती, ऑनलाआन 

जाद्दहराती, द्दडद्दजटल माध्यमे जाद्दहराती, मोबाआल ईपकरणाचंा िापर, समाज माध्यमे 

आत्यादींचा समािेश होतो.  

७.१४ स्िाध्याय  

१.  जाद्दहरातींमधील सपें्रषण प्रद्दियेचे तपशीलिार िणिन करा 

२.  (एअयडीए) प्रारूपाची चचाि करा 

३.  ब्रडँ प्रद्दतमा द्दिकद्दसत करण्यात जाद्दहरातीची भूद्दमका स्पष्ट करा? 

४.  ब्रडँ आद्दविटी म्हणजे काय? ब्रडँ आद्दविटीिर पररणाम करणार ेघटक कोणते अहेत? 

५.  ग्रामीण द्दिपणनाची िैद्दशष््टये स्पष्ट करा 

६.  राजकीय जाद्दहरात म्हणजे काय? त्याची िैद्दशष््टये काय अहेत? 

७.  हररत जाद्दहरात म्हणजे काय? त्याची िैद्दशष््टये काय अहेत? 

***** 


