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Revised Syllabus of Courses of B.Com. Programme at Semester IV 

with Effect from the Academic Year 2017-2018 

  

2 Ability Enhancement Courses (AEC) 

2A * Skill Enhancement Courses (SEC) Group A 

 

5. Advertising  - II 
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 Media in Advertising  11 

2 Planning Advertising Campaign 11 

3 Execution and Evaluation of Advertising 11 

4 Fundamentals of Creativity in Advertising 12 

Total 45
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Sr. No. Modules 

1 Media in Advertising  

 Traditional Media: Print, Broadcasting, Out-Of-Home advertising and films - 

advantages and limitations of all the above traditional media 

 New Age Media: Digital Media / Internet Advertising – Forms, Significance 

and Limitations 

Media Research: Concept, Importance, Tool for regulation - ABC and 

Doordarshan Code  

2 Planning Advertising Campaigns  

 

Advertising Campaign: Concept, Advertising Campaign Planning -Steps 

Determining advertising objectives - DAGMAR model  

Advertising Budgets: Factors determining advertising budgets,  methods of 

setting advertising budgets, Media Objectives - Reach, Frequency and GRPs 

Media Planning: Concept, Process, Factors considered while selecting media, 

Media Scheduling Strategies 

3 Fundamentals of Creativity in Advertising  

 

Creativity: Concept and Importance, Creative Process, Concept of Créative 

Brief, Techniques of Visualization  

Creative aspects: Buying Motives - Types, Selling Points- Features, Appeals – 

Types, Concept of  Unique Selling Preposition (USP)  

Creativity through Endorsements: Endorsers – Types, Celebrity Endorsements 

– Advantages and Limitations,  High Involvement and Low Involvement 

Products  

4 Execution and Evaluation of Advertising  

 

 Preparing print ads: Essentials of Copywriting, Copy – Elements, Types, 

Layout- Principles, Illustration - Importance. 

Creating broadcast ads: Execution Styles,  Jingles and Music – Importance,  

Concept of Storyboard  

Evaluation:   Advertising copy, Pre-testing and Post-testing of Advertisements 

– Methods and Objectives  
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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  

15. Advertising and Promotion : An Integrated Marketing Communications 

Perspective George Belch and Michael Belch, 2015, 10
th

 Edition, McGraw Hill 

Education 

16. Contemporary Advertising, 2017, 15th Edition, William Arens, Michael Weigold 

and Christian Arens, Hill Higher Education 

17. Strategic Brand Management – Kevin Lane Keller, 4th Edition, 2013 – Pearson 

Education Limited 

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

– Pearson 

a. Education Limited 

19. Advertising: Planning and Implementation, 2006 – Raghuvir Singh, Sangeeta 

Sharma –Prentice Hall 

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

Education 

21. Advertising Principles and Practice, 2012 -  Ruchi Gupta – S.Chand Publishing 

22. Brand Equity & Advertising- Advertising’s role in building strong brands, 2013- 

David A. Aker, Alexander L. Biel, Psychology Press 

23. Brand Positioning – Strategies for Competitive Advantage, Subroto Sengupta, 

2005, Tata McGraw Hill Publication. 

24. The Advertising Association Handbook - J. J. D. Bullmore, M. J. Waterson, 1983 - 

Holt Rinehart & Winston 

25. Integrated Advertising, Promotion, and Marketing Communications,  Kenneth E. 

Clow and Donald E. Baack, 5th Edition, 2012 – Pearson Education Limited 

26. Kotler Philip and Eduardo Roberto, Social Marketing, Strategies for Changing 

Public Behaviour, 1989, The Free Press, New York. 

27. Confessions of an Advertising Man, David Ogilvy, 2012, Southbank Publishing 

28. Advertising, 10
th

  Edition, 2010  - Sandra Moriarty, Nancy D Mitchell, William D. 

Wells, Pearson   
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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 
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१ 

जाहिरातींमधील माध्यमे 

प्रकरण संरचना  

१.०  ईद्दिष्ट े

१.१   पररचय 

१.२  मदु्दित  माध्यम 

१.३  प्रसार माध्यम 

१.४  बद्दह:स्थ जाद्दहरात 

१.५  नवयगुीन / द्दडद्दजटल मीद्दडया / आंटरनेट जाद्दहरात 

१.६  माध्यम  सशंोधन 

१.७  ऑद्दडट ब्यरुो ऑफ सर्कयुुलेशन्स (ए बी सी) 

१.८  दूरदशुन सदं्दहता 

१.९   साराशं 

१.१० स्वाध्याय 

१.० ईहिष्ट े

प्रकरणाचा ऄभ्यास केल्यानतंर द्दवद्याथी खालील बाबतीत सक्षम होतील : 

•  द्दवद्दवध माध्यम पारपंाररक माध्यमासंोबत त्याचे फायदे अद्दण मयाुदा जाणून घेणे.   

•  आंटरनेट जाद्दहरातीचे स्वरूप अद्दण त्याचे महत्त्व अद्दण मयाुदा स्पष्ट करणे.  

•  माध्यम  सशंोधनाचे महत्त्व द्दवशे्लद्दषत करणे.  

•  ऑद्दडट ब्यरुो ऑफ सकुुलेशन (ABC) अद्दण दूरदशुन कोड समजून घेणे. 

१.१ पररचय  

माध्यम म्हणजे व्यासपीठ द्दकंवा दवुा ज्याद्वार ेएकाच वेळी मोठ्या प्रमाणावर सदंेश पाठद्दवला 

जाउ शकतो. माध्यम हे दशुक, श्रोते अद्दण ग्राहक याचं्याशी सवंाद साधण्यासाठी मोठ्या 

प्रमाणावर वापरले जाणार ेसाधन अहे. जाद्दहरात माध्यम म्हणजे जाद्दहरातदाराद्वार े द्ददल्या 

जाणाऱ्या ईत्पादन अद्दण सेवांचा प्रचार करण्यासाठी वापरली  जाणारी  द्दवद्दवध जाद्दहरात 

वाहने द्दकंवा माध्यमे होय. जेव्हा ऄपेद्दक्षत  ग्राहकापंयंत सदंेश पोहोचवण्यासाठी माध्यमाचें 

सयंोजन वापरले जाते तेव्हा त्याला माध्यम द्दमश्रण ऄसे म्हणतात. 

जाहिरात माध्यमांची ईहिष्ट ेखालीलप्रमाण ेअिते. 

१. सामान्य लोकानंा माद्दहती देणे अद्दण ऄवगत करणे.  



   

 

जाहिरात - II 

2 

२. देउ केलेल्या वस्तू अद्दण सेवाचंा प्रचार करणे.  

३. योग्य माध्यम द्दनवडून ऄपेद्दक्षत ग्राहकापंयंत पोचणे.  

४. वस्तूंच्या प्रचारासाठी योग्य माध्यम वाहन द्दनवडणे. 

माध्यमांचे हिहिध प्रकार खालीलप्रमाण ेअिते.  

 

१.२ महुित माध्यम 

१.२.१ ऄथथ: 

छापील जाद्दहरातींमध्ये वस्तूंची जाद्दहरात छापील स्वरूपात म्हणजेच कागदावर केली जाते. 

त्यात वतुमानपत्र, माद्दसके, द्दनयतकाद्दलके, पसु्तके आत्यादींमध्ये प्रकाद्दशत होणाऱ्या 

जाद्दहरातींचा समावेश होतो. सवु छापील माध्यमामंध्ये वतृ्तपत्र सवाुत लोकद्दप्रय अहे अद्दण 

त्यानतंर द्दनयतकाद्दलके येतात. जाद्दहरातदार छापील जाद्दहरातींना प्राधान्य देतात कारण ती 

बहुसखं्य घरापंयंत पोहोचते. 

१.२.२ ितथमानपत्र जाहिरात: 

वतुमानपत्र वाचकांना पररपूणु ऄनभुव देते, ज्यामध्ये  बातम्या, दृश्ये, मत, द्दटप्पण्या 

आत्यादींचा समावेश होतो. वतुमानपते्र द्दवद्दवध भाषामंध्ये देखील ईपलब्ध  अहते ज्यामळेु ते 

द्दवशेषतः शहरी भागात ऄद्दधक लोकद्दप्रय होतात. 

ितथमानपत्रातील जाहिरातींचे फायदे: 

१)  हकफायतशीर: प्रसार माध्यमांच्या तलुनेत वतृ्तपत्रातील जाद्दहरातीचा दर स्वस्त अह.े 

वतृ्तपत्रातील जाद्दहरातींचे दर खालील घटकावंर ऄवलंबून बदलू शकतात: 

• वतृ्तपत्राची लोकद्दप्रयता 

• जाद्दहरातीचा अकार 

• वतुमानपत्रातील जाद्दहरात द्दवभाग  

• वापरलेल्या रगंांची सजुनशीलता. 
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२)  सिजता : वतुमानपत्र एका द्दठकाणाहून दसुऱ्या द्दठकाणी सहज नेले जाउ शकते. 

त्यामळेु वतुमानपत्रात प्रद्दसद्ध होणाऱ्या जाद्दहरातीला व्यापक व्याप्ती ऄसू द्दमळते . 

ईदाहरणाथु, एक वतुमानपत्र खरदेी करून कुटंुबातील सवु सदस्य अद्दण शेजारी द्दकंवा 

पाहुणे देखील वाचू शकतात. 

 ३)  जाहिरातींची पररणामकारकता: जाद्दहरातींची पररणामकारकता द्दवक्रीपूवु अद्दण 

नतंरचे द्दवशे्लषण करून तपासली जाउ शकते. ईदाहरणाथु, जाद्दहरातीपूवी झालेल्या 

द्दवक्रीची नोंद ऄसणे अवश्यक अहे अद्दण वतृ्तपत्रात जाद्दहरात द्ददल्यानतंर झालेल्या 

द्दवक्रीशी त्याची तलुना केली जाउ शकते. द्दनकाल ऄपेके्षप्रमाणे नसल्यास, 

सधुारात्मक पावले ईचलली जाउ शकतात. 

४)  दीघथ अयुष्य: आतर माध्यमाचं्या तलुनेत वतुमानपत्रातील जाद्दहरातींचे अयषु्य जास्त 

ऄसते. हे जाद्दहरातदारानंा एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात वाचकापंयंत पोहोचण्यास 

मदत करतात त्यामळेु वाचक सोयीनसुार वतुमानपत्र वाचू शकतात. 

५)  तपशीलिार माहिती: वतुमानपत्रात तपशीलवार जाद्दहरात द्ददली जाउ शकते. 

वैद्दशष््टये, द्दकंमत, ऄटी व शती आत्यादी तपशीलवार देता येतात. तसेच जाद्दहरातदार 

कंपनीच्या आतर ईत्पादनाबंिल तपशील देखील देतात. 

६)  हिस्तृतता : वतुमानपत्र द्दवद्दशष्ट भौगोद्दलक पररसरापरुते  मयाुद्ददत नसून ते स्थाद्दनक 

पातळीपासून अद्दण नतंर राष्रीय स्तरापयंत पोहोचते. ऄशा प्रकार े वतुमानपत्रांची  

द्दवद्दवध वयोगट, ईत्पन्न पातळी अद्दण ग्रामीण तसेच शहरी भागात व्यापक व्याप्ती 

अहे. 

७)  लिहचकता: वतृ्तपत्रातील जाद्दहरातींमध्ये एक द्ददवस ऄगोदरही केलेले बदल 

स्वीकारले जातात त्यामळेु, हे जाद्दहरातदारानंा लवद्दचकतेचा फायदा प्रदान करते. 

८)  संदभथ मूल्य: वतुमानपत्रातील जाद्दहरात वाचकांना सदंभु मूल्य प्रदान करते. वाचक ते 

जतन करून भद्दवष्यात सदंभाुसाठी ठेवू शकतात. हेच कात्रण नातेवाइक, द्दमत्र 

आत्यादींना द्ददले जाउ शकते. 

९)  हिश्वासािथता: वतुमानपत्रामंध्ये द्ददलेली जाद्दहरात ऄत्यतं द्दवश्वासाहु ऄसते कारण द्दतचे 

ABC (ऑद्दडट ब्यरुो सकुुलेशन) द्वार े द्दनरीक्षण केले जाते. यामळेु जाद्दहरातदाराचं्या 

मनात अत्मद्दवश्वास द्दनमाुण होतो कारण ग्राहक बहुतेकवेळा द्ददलेल्या जाद्दहरातींवर 

ऄवलंबून ऄसतात. 

१०) हस्थती: प्रत्येक वतृ्तपत्राला बाजारपेठेत एक द्दवद्दशष्ट दजाु ऄसतो, त्यामळेु वतृ्तपत्राच्या 

लोकद्दप्रयतेनसुार जाद्दहरात द्ददली जाउ शकते. यामळेु जाद्दहरातदारानंा वाचकाकंडून 

चागंला प्रद्दतसाद द्दमळण्यास मदत होते. 
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ितथमानपत्रातील जाहिरातींच्या मयाथदा / तोटे: 

१) प्रात्यहिकाचा ऄभाि :  

वतुमानपत्रातील जाद्दहरातीमध्ये प्रात्यद्दक्षक द्दकंवा ईत्पादनाचा प्रत्यक्ष वापर प्रदद्दशुत करणे 

शर्कय नसते. तर, खरदेीपूवी काही ईत्पादनाचें प्रात्यद्दक्षक द्दमळणे अवश्यक ऄसते. त्यामळेु 

वतुमानपत्रातील जाद्दहराती सवु ईत्पादनासंाठी पररणामकारक नसतात.  

२) रुची ह्रास :  

अजकाल झटपट बातम्या, समाजमाध्यमे अद्दण आतर स्रोतादं्वार े पाठवता येणार े संदेश 

यामळेु वतुमानपत्राची मागणी कमी होत अहे. मागणी कमी होत ऄसल्याने मालाची 

जाद्दहरात मोठ्या प्रमाणावर करणे दरुापास्त अहे. 

३) ईच्च स्पधाथ: 

माध्यमामंध्ये जास्त स्पधाु ऄसते अद्दण वतृ्तपत्रातील जाद्दहरातींना स्पधेला तोंड देण्यासाठी 

खूप ऄडचणी येतात. प्रसारण माध्यमे मोठ्या प्रमाणात वापरत ऄसलेल्या दृर्कश्राव्य 

प्रणालीमळेु पे्रक्षकानंा ते  स्वतःकडे अकद्दषुत करतात.  

४) जलद िाचन:  

वतुमानपत्राचा मखु्य ईिेश वतुमान बातम्या, कथा आत्यादी वाचकापंयंत पोहोचवणे हा अहे. 

जाद्दहरात वाचणे हा वतुमानपत्राचा दयु्यम भाग अहे. त्यामळेु वाचक जाद्दहरातींना फारसे 

गाभंीयाुने घेत नाहीत. 

५) गोंधळ :  

वतुमानपत्रातील जाद्दहरातींची सखं्या वाढत अहे अद्दण त्यामळेु जाद्दहरातदारानंा गोंधळाची 

समस्या भेडसावत अहे. त्यात खूप जास्त जाद्दहराती ऄसतात तेव्हा वाचक न वाचताच 

दलुुक्ष करतात. 

६) मयाथहदत पोिोच :  

वतुमानपत्र व्यापक ऄसले तरी ते सवुच लोक वाचू शकत नाहीत. द्दवशेषत: वतृ्तपत्रातील 

जाद्दहरात द्दनरक्षर वाचक समजू शकत नाहीत. त्यामळेु त्याची व्याप्ती कमी होते. 

७) सजथनशीलतेला फारसा िाि नािी:  

वतुमानपत्रात दृक-श्राव्य पद्धतीचा वापर करता येत नसल्यामळेु सजुनशीलतेला फारसा 

वाव नसतो. मात्र, पे्रक्षकानंा अकद्दषुत करण्यासाठी रगंीत द्दचते्र अद्दण प्रद्दसद्ध व्यक्तींची 

छायाद्दचते्र वापरता येतात. 
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८) सिथच ईत्पादनांसाठी योग्य नािी:  

वतुमानपत्रातील जाद्दहरात ही  तपशीलवार वणुन करायचे अहे त्या ईत्पादनासंाठी योग्य 

अहे. त्यामळेु वतुमानपत्रातील जाद्दहरात सवुच  ईत्पादनासंाठी योग्य नसते. 

९) छपाइची सरासरी गुणित्ता:  

जाद्दहरातदाराला कागदाचा दजाु ठरवण्याचा पयाुय ईपलब्ध नसतो. कागदाच्या द्दनकृष्ट 

दजाुमळेु वतृ्तपत्रातील बहुताशं जाद्दहरातींना फटका बसतो. हे जाद्दहरात ऄद्दतशय सामान्य 

बनद्दवते अद्दण जी अकषुक देखील  नसते. 

१.२.३ हनयतकाहलके जाहिरात: 

द्दनयतकाद्दलक जाद्दहराती हा व्यवसाय, ईत्पादन द्दकंवा ऄगदी एक रोमाचंक सधंीचा प्रचार 

करण्यासाठी मदु्दित माध्यमाचा एक ईत्तम पयाुय मानला जातो.  

व्यापार द्दनयतकाद्दलक अद्दण व्यवसाय द्दनयतकाद्दलक ही दोन्ही व्यवसाय ते व्यवसाय 

द्दवपणनासाठी एक प्रमखु माध्यम अहे. द्दनयतकाद्दलके ही साप्ताद्दहक, पाद्दक्षक, माद्दसक द्दकंवा 

तै्रमाद्दसक प्रकाशने ऄसू शकतात. मद्दहला अद्दण मलुासंाठी द्दवशेष माद्दसकेही प्रकाद्दशत केली 

जातात. सण-ईत्सवात द्दवशेष ऄंक काढले जातात. आंद्दडया टुडे, द्दबझनेस आंद्दडया, द्दबझनेस 

वल्डु आत्यादी भारतातील काही लोकद्दप्रय द्दनयतकाद्दलके अहेत. 

हनयतकाहलक जाहिरातीचे फायदे: 

१)  हिहशष्ट लोकसांहययकीय प्रिेकांसाठी योग्य: द्दनयतकाद्दलक हे लद्दययत 

लोकसादं्दख्यकीय वाचकापयंत पोहोचते जेणेकरून द्दवपणन प्रयत्नानंा ऄनेक संभाव्य 

शर्कयता वाढीस लागतात.  

२)  दीघाथयुष्य: द्दनयतकाद्दलक  हे साध्या बातम्याचें स्रोत द्दकंवा मनोरजंनाचे साधन नसून 

हा साद्दहत्याचा नैद्दमद्दत्तक भाग अहे ज्याचे  वाचक पनुरावलोकन करण्यासाठी जतन 

करतात. ह ेजाद्दहरातींना पनुरावतृ्तीप्रदान करतात. 

३)  गहतशीलता: लोक प्रतीक्षा करत ऄसताना दवाखान्यात माद्दसके वाचतात, द्दमत्र 

एकमेकानंा वाचण्यासाठी माद्दसके देतात, द्दनयतकाद्दलके कॉफी शॉप, पसु्तकाचं्या 

दकुानात द्दकंवा समिुद्दकनाऱ्यावर वाचली जाउ शकतात. काही ग्राहक द्दकराणा 

दकुानात देखील माद्दसके/द्दनयतकाद्दलके वाचतात. 

४)  दजाथ: माद्दसकाचं्या शीषुकाचंा त्याचं्या के्षत्रात अदर केला जातो, त्यामळेु यातील 

जाद्दहरात ईत्पादन/सेवेची प्रद्दतष्ठा वाढवते. ईदा: मद्दहला यगु माद्दसकात 

सौंदयुप्रसाधनांची जाद्दहरात द्ददली जाउ शकते ज्याला मद्दहलामंध्ये ऄद्दधक मागणी 

अहे. 

५)  अकर्थकता: माद्दसकाचंी गणुवत्ता ईत्कृष्ट ऄसते कारण ती ईच्च दजाुच्या कागदावर 

छापली जातात जी  द्दवशेषतः फॅशन जाद्दहरातदारानंा काळ्या/पाढंऱ्या ऄथवा रगंीत 

ईत्कृष्ट फोटो पनुरुत्पादनता  प्रदान करतात. 
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६)  सजथनशीलता: कागद, रगं, अकार आत्यादींच्या चागंल्या दजाुमळेु 

द्दनयतकाद्दलकामंधील जाद्दहराती ऄद्दधक चागंल्या द्ददसतात अद्दण  त्याचप्रमाणे 

ईत्पादन देखील चागंली द्ददसतात.  हे माध्यम सलंग्न जाद्दहराती, कूपन, नमनेु आत्यादी 

द्दवतररत करण्यासाठी ऄद्दधक चागंल्या प्रकार े वापरले जाउ शकते. ईदाहरणाथु, 

द्दनयतकाद्दलकामंधील कोलोन जाद्दहरात सहसा नमनु्याला त्याच्या वासासह जोडलेली 

ऄसते. 

७)  प्रिेक ग्रिणिमता: माद्दसकाचंी पे्रक्षक ग्रहणक्षमता ईच्च पातळीवर ऄसते. माद्दसकाचे 

सपंादकीय वातावरण जाद्दहरातीला ऄद्दधकार अद्दण द्दवश्वासाहुता देते. ऄनेक माद्दसके 

दावा करतात की त्याचं्या प्रकाशनातील जाद्दहराती ईत्पादनाला प्रद्दतष्ठा देतात. 

८)  हिक्री जाहिरात: जाद्दहरातदार माद्दसकादं्वार े कूपन, द्दवनामूल्य नमनेु अद्दण माद्दहती 

काडु यासंारखी द्दवद्दवध द्दवक्री जाद्दहरात साधने द्दवतरीत करू शकतात. जवळच्या 

स्टोऄरमध्ये ररडीम करून वाचक त्याचा लाभ घेउ शकतात. 

हनयतकाहलकाच्या जाहिरातींच्या मयाथदा / तोटे: 

१)  मयाथहदत लिहचकता: जाद्दहराती प्रकाशन तारखेच्या ऄगोदरच तयार ऄसणे 

अवश्यक अहे. काही वेळा जाद्दहरातदारानंी माद्दसक प्रकाशनाचं्या मखुपषृ्ठ जाद्दहराती 

दोन मद्दहने ऄगोदर तयार ठेवणे  अवश्यक ऄसते. 

२)  प्रात्यहिकाचा ऄभाि : काही ईत्पादनाचं्या बाबतीत  प्रात्यद्दक्षक अवश्यक ऄसते जे 

माद्दसकाच्या जाद्दहरातीद्वार े शर्कय नसते. जाद्दहरात सजुनशील अद्दण अकषुक केली 

जाउ शकते परतं ु ईत्पादनाच्या प्रात्यद्दक्षकाचा ग्राहकांवर वेगळा प्रभाव पडतो, ज े

त्यानंा ती खरदेी करण्यास प्रोत्साद्दहत करते. 

३)  ईच्च हकंमत: अजही  माद्दसकामंधील  जाद्दहरातींसाठीचे दर खूप जास्त अहेत अद्दण 

या प्रकारच्या माद्दसकाचंी मोठ्या प्रमाणावर पे्रक्षकापंयंत पोहोचण्यासाठी खचाुच्या 

बाबतीत टीव्हीसारख्या आतर माध्यमाशंी ऄनकूुल तलुना केली जाउ शकत नाही.  

४)  गोंधळ: प्रत्येक  जाद्दहरातदाराला अशा ऄसते  की वाचक व्यावसाद्दयकररत्या तयार 

केलेली त्याचंी जाद्दहरात लक्षात घेइल अद्दण  तो खरदेीचा द्दनणुय घेण्यास ऄनकूुल 

होइल. वाचकाला ऄपेद्दक्षत द्दवद्दशष्ट जाहीरात  एक पेक्षा ऄद्दधक जाद्दहरातींमधून शोधावी 

लागत ऄसल्यामळेु वाचक प्रत्येक जाद्दहरातीचा तपशील वाचेलच ऄसे नाही  द्दकंबहुना  

सवु जाद्दहराती  वाचेलच ऄसेही नाही. 

५)  छोट्या व्यापाऱयांसाठी योग्य नािी: छोट्या जाद्दहरातदारानंा माद्दसकामंध्ये ऄग्रस्थान 

द्दमळत नाही. बहुतेक वेळा  ऄशा जाद्दहराती सगळ्यात शेवटी एकवटलेल्या ऄसतात. 

त्याद्दशवाय जागा अद्दण जाद्दहरात माडंणी खचु ऄसतोच.बऱ्याच वेळेला मोठ्या 

जाद्दहरातींमळेु लहान जाद्दहरातींना दयु्यम स्थान द्दमळते तसेच जाद्दहरात  स्वरूपाच्या 

बाबतीत मयाुद्ददत लवद्दचकता ऄसतात. 
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६)  मयाथहदत पोिोच: द्दनयतकाद्दलकाचंी पोहोच दूरदशुन द्दकंवा रदे्दडओसारखी नसते. 

वाचक हे सामान्यत: द्दवद्दशष्ट  द्दवषयामध्ये स्वारस्य ऄसलेल्या लोकाचंा समूह ऄसतो. 

याचा ऄथु ऄसा की जर मोठ्या अद्दण व्यापक प्रमाणावर ग्राहकापंयंत पोहोचायचे 

ऄसेल तर माद्दसके/द्दनयतकाद्दलके हा सवोत्तम पयाुय नाही. 

७)  दीघथ प्रहक्रया कालािधी: माद्दसके साधारणपणे अठवड्याला  द्दकंवा मद्दहन्याला 

प्रकाद्दशत केली जातात. माद्दसकामंध्ये मोठ्या प्रमाणात माद्दहती, द्दचते्र अद्दण जाद्दहराती 

समाद्दवष्ट केल्यामळेु, एका  द्दनयतकाद्दलकाच्या  / माद्दसकाच्या  माडंण्यासाठी काही 

अठवड्याचंा ऄवधी लागतो. प्रकाशकानंा सहसा जाद्दहरातदारानंी  जाद्दहरात 

प्रकाशनाच्या चार ते सहा अठवड्यापूंवी जाद्दहरात द्दनद्दित करणे अवश्यक ऄसते. 

अगाउ जाद्दहरात देणाऱ्यासंाठी द्दवद्दवध सवलती  द्दमळणे सामान्य अहे. 

१.३ प्रसार माध्यम 

प्रसारण म्हणजे रदे्दडओ अद्दण टीव्हीचा समावेश ऄसलेल्या कोणत्याही आलेर्करॉद्दनक 

जनसवंाद माध्यमाद्वार ेद्दवखरुलेल्या पे्रक्षकानंा दृर्कश्राव्य पद्धतीने केलेले  द्दवतरण होय. 

१.३.१ रहेडओ जाहिरात: 

भारतात, मुंबइ अद्दण कलकत्ता येथे दोन खाजगी मालकीच्या रान्समीटरने १९२७ मध्ये 

रदे्दडओ प्रसारण सरुू झाले. १९३० मध्ये सरकारने त्याचा ताबा घेतला अद्दण आंद्दडयन 

ब्रॉडकाद्दस्टंग सद्दव्हुस या नावाने काम सरुू केले. १९३६ मध्ये भारतीय प्रसारण सेवेचे ऑल 

आंद्दडया रदे्दडओ ऄसे नामकरण करण्यात अले. प्रायोद्दगक तत्त्वावर मुंबइ, नागपूर अद्दण पणेु 

स्थानकावंर १९६७ मध्ये व्यावसाद्दयक प्रसारण सरुू झाले. 

रहेडओ जाहिरातींचे फायदे: 

१)  लहययत प्रिेक: रदे्दडओचा  सवाुत महत्त्वाचा फायदा म्हणजे खास कायुक्रमादं्वारे 

पे्रक्षकापंयंत पोहोचण्याची क्षमता होय. याव्यद्दतररक्त, रदे्दडओ देशाच्या द्दवद्दवध 

भागासंाठी ऄनकूुल केला जाउ शकतो अद्दण वेगवेगळ्या वेळी लोकापंयंत पोहोचू 

शकतो. 

२)  कमी खहचथक: रदे्दडओ सवु माध्यमापेंक्षा कमी खद्दचुक ऄसतो. रदे्दडओवरील  द्दवशेषतः 

जर स्थाद्दनक कें िावरील ईद्घोषक सदंेश वाचत ऄसेल तर  व्यावसाद्दयक जाद्दहरात 

द्दनद्दमुतीचा खचु हा कमी ऄसतो. कमी द्दकंमत अद्दण द्दनवडलेल्या लद्दक्षत श्रोत्यापंयंतची  

ईच्च पोहोच यामळेु ते एक ईत्कृष्ट सहाय्यक माध्यम बनते. 

३)  िारिंारता: रदे्दडओ जाद्दहरात परवडणारी ऄसल्यामळेु वारवंार जाद्दहरात करणे सोपे 

अहे. स्मरणपत्र सदंेश, द्दवशेषतः द्दजगंल्स अद्दण आतर सगंीत प्रकार या द्वार ेजाद्दहरात 

पनुरावतृ्ती करणे सोपे अहे. 

४)  काल्पहनकता : रदे्दडओ श्रोत्याच्या कल्पनाशक्तीला वाव देतो. श्रोत्यानंा स्वतःची ऄशी 

प्रद्दतमा तयार करण्यास सक्षम करण्यासाठी रदे्दडओवर  शब्द,ध्वनी प्रभाव, सगंीत 
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अद्दण द्दवद्दवध अवाज याचा वापर होतो. याच  कारणास्तव, रदे्दडओला कधीकधी 

मनाचे द्दथएटर म्हटले जाते. 

५)  खचथ कायथिमता: रदे्दडओ ह े जाद्दहरात माध्यम म्हणून  लक्षणीय फायदेशीर अहे. 

रदे्दडओवरील जाद्दहरातीचा खचु हा  टीव्हीपेक्षा कमी ऄसतो. ईद्घोषक जाद्दहरात  

वाचतात द्दकंवा रदे्दडओ कें ि ध्वद्दनमदु्दित सदंेश प्रसाररत करू शकतात. मयाुद्ददत 

खचाुमध्ये ऄद्दधक पोहोच अद्दण वारवंारता वाढद्दवण्यासाठी जाद्दहरातदार द्दभन्न रदे्दडओ 

कें िे वापरू शकतात. 

६)  लिहचकता: आतर सवु माध्यमामंध्ये रदे्दडओ सवाुत लवद्दचक माध्यम अहे. ही 

लवद्दचकता जाद्दहरातदारानंा स्थाद्दनक बाजार पररद्दस्थती, वतुमान बातम्या घटना 

अद्दण ऄगदी हवामानाशी जळुवून घेण्यास ऄनमुती देते. रदे्दडओची लवद्दचकता रदे्दडओ 

कें िाचं्या द्दवद्दवध प्रचारात्मक भागीदारीतून स्पष्ट होते जसे की एखाद्या दकुानाची नवीन 

शाखा ईघडणे, द्दवद्दवध स्पधाु याचंी जाद्दहरात करणे आत्यादी.  

७)  हनरिरांशी संपकथ : रदे्दडओ जाद्दहरात द्दनरक्षरापंयंतही सदंेश देउ शकते. रदे्दडओ 

वाद्दहन्या वेगवेगळ्या भाषामंध्ये ईपलब्ध ऄसल्यामळेु द्दनरक्षरांपयंत सदंेश सहज पोहोचू 

शकतो. 

८)  सिजता : रदे्दडओ एका द्दठकाणाहून दसुऱ्या द्दठकाणी सहज नेता येतो अद्दण त्यामळेु 

जाद्दहरात एकाच वेळी ऄनेक लोक ऐकू शकतात. ह े जाद्दहरातदारानंा ईत्पादनाची 

जाद्दहरात करण्यासाठी व्यापक बाजारपेठ प्रदान करते. 

रहेडओ जाहिरातींच्या मयाथदा / तोटे: 

१)  दुलथि : एक प्राथद्दमक मयाुदा  म्हणजे श्रोते सहसा आतर कामामंध्ये गुतंलेले ऄसतात 

त्यामळेु  जाद्दहरातींकडे लक्ष देण्याची पातळी द्दभन्न ऄसते.  

२)  कमी प्रभािी : टेद्दलद्दव्हजन, आतर प्रमखु प्रसारण माध्यमे जी बहु-सवेंदीऄसतात तर 

रदे्दडओ केवळ अवाजाद्वार े श्रोत्यावंर प्रभाव टाकू शकतात.श्रोत्याचं्या मनात जागा 

करण्यासाठी खूप प्रभावी रदे्दडओ जाद्दहरात बनद्दवणे ऄत्यावश्यक ठरते. 

३)  गोंधळ: जाद्दहरातींच्या वाढत्या तीव्रतेमळेु  माध्यमामंध्ये गोंधळाची  समस्या द्दनमाुण 

झाली अहे ज्यास रदे्दडओही ऄपवाद नाही. व्यावसाद्दयक वाद्दहन्या दर तासाला ऄनेक 

जाद्दहरात सदंेश देतात त्यामळेु श्रोत्याचें लक्ष वेधून द्दटकवणे कठीण होत अह.े 

जाद्दहरातीचे यशापयश हे ऄचूकतेवर, ध्वनीचा वापर  अद्दण प्रसारणात येणाऱ्या 

ऄडथळ्यावंर ऄवलंबून ऄसते. 

४)  कमी प्राधान्य: काही काम करत ऄसताना रदे्दडओ ऐकण्याचा कल ऄसतो यामळेु 

जाद्दहरातींकडे लक्ष देण्याचे प्रमाण कमी होते. तर, टीव्ही अद्दण वतुमानपत्रातील 

जाद्दहरातींवर वाचक पूणुपणे  लक्ष कें द्दि करू शकतात.  

६)  कमी लोकहप्रय: आतर माध्यमांच्या तलुनेत, रदे्दडओ जाद्दहराती कमी लोकद्दप्रय अहते 

कारण अजकाल सवु गाणी यूट्यूब वर द्दकंवा द्दवद्दवध गाण्याचं्या ऍपवर  सहज ईपलब्ध 
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अहेत. त्यामळेु रदे्दडओ ऐकणे मोठ्या प्रमाणात कमी झाले अहे तसेच  वतृ्त 

वाद्दहन्यामंळेु देखील  रदे्दडओ ऐकण्याचे प्रमाण कमी झाले अहे. 

७)  सिथ ईत्पादनांसाठी योग्य नािी: ज्या ईत्पादनानंा प्रात्यद्दक्षकाचंी अवश्यकता ऄसते 

ऄशा ईत्पादनासंाठी रदे्दडओ जाद्दहरात योग्य नाही.रदे्दडओवर कोणतेही प्रभाव 

दाखद्दवता येत नाहीत अद्दण त्यामळेु जाद्दहराती ग्राहकानंा अकद्दषुत करू शकत 

नाहीत.  

८)  संदभाथचा ऄभाि : रदे्दडओवरील  जाद्दहरातींना मदु्दित माध्यमावरील जाद्दहरातीसारखे 

सदंभु मूल्य नसते. त्यामळेु अवश्यक जाद्दहरात शोधणे कठीण होते. 

१.३.२ दूरदशथन जाहिरात: 

दूरदशुन दृश्ये,अवाज, गती अद्दण भावना यांचा मेळ साधण्याची क्षमता प्रदान करते. पे्रक्षक 

ईत्पादने द्दवद्दवध पररद्दस्थतींमध्ये पाहू शकतात ती ईत्पादने त्याचं्यासाठी कशी फायदेशीर 

अहेत हे ठरवू शकतात अद्दण व्यवसायावर त्यांचा कायमचा  प्रभाव सोडू शकतो. 

दूरदशथन जाहिरातींचे फायदे: 

१) सजथनशीलता:  

दृष्टी अद्दण अवाज याचंा सजुनशील मेळ लवद्दचकता प्रदान करतो अद्दण ईत्पादन सेवाचं्या 

प्रद्दतद्दनद्दधत्वासारखे नाट्यमय, जीवन शर्कय करते. दूरदशुन जाद्दहरातींचा वापर ब्रडँसाठी 

प्रद्दतमा व्यक्त करण्यासाठी तसेच भावद्दनक द्दकंवा मनोरजंक अवाहन करण्यासाठी केला 

जाउ शकतो त्यामळेु एक कंटाळवाणे ईत्पादन मनोरजंक होण्यास मदत होते. दूरदशुन ह े

ईत्पादन द्दकंवा सेवा प्रदद्दशुत करण्यासाठी देखील एक ईत्कृष्ट माध्यम अहे. 

२) हिस्तृत व्याप्ती:  

प्रत्येकजण द्दकमान काही काळ टीव्ही पाहतो. व्यापक दशुकानंा अकद्दषुत करणारी ईत्पादने 

अद्दण सेवा द्दवकणाऱ्यांना ऄसे अढळून येते की टीव्ही त्यानंा मोठ्या प्रमाणावर बाजारपेठ 

ईपलब्ध करून देतो. मोठ्या प्रमाणावर ईत्पादने द्दवकणाऱ्या कंपन्यामंध्ये टीव्ही हे लोकद्दप्रय 

माध्यम अहे. त्याचं्या ईत्पादनाचें अद्दण सेवांचे व्यापक द्दवतरण अद्दण ईपलब्धता 

ऄसलेल्या कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर ग्राहकापंयंत पोहोचण्यासाठी टीव्हीचा वापर करतात. 

३) हनिडकता:  

जाद्दहरात प्रसाररत करण्यासाठी योग्य वेळ द्दनवडणे अवश्यक अहे कारण  ती जाद्दहरात 

कायुक्रमाचे स्वरूप, प्रसारण वेळ अद्दण भौगोद्दलक व्याप्ती, पे्रक्षकाचंी  रचना  यावर ऄवलंबून 

अहे. ईदाहरणाथु, रद्दववारचा सकाळचा वेळ मलुासंाठी, शद्दनवार अद्दण रद्दववार दपुारचा 

कायुक्रम खेळाद्दभमखु परुुषासंाठी अद्दण अठवड्यातील द्ददवसाचे कायुक्रम गदृ्दहणींसाठी 

प्रसाररत होतात. 
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४) प्रात्यहिक:  

ईत्पादनाचे प्रात्यद्दक्षक दूरदशुनवरील जाद्दहरातीद्वार े दाखवले जाउ शकते. हे दशुकानंा 

ईत्पादन खरदेी करण्यास प्रोत्साद्दहत करते. ईदा: मॅगी २ द्दमद्दनटातं कशी बनवली जाते ते 

दाखवले अहे. 

५) हिनोद हनमाथण करण्याची िमता:  

दूरदशुनवरील जाद्दहराती सामान्य पे्रक्षकामंध्ये द्दवनोद द्दनमाुण करतात. ते दृक-श्राव्य 

पद्धतीने  अद्दण द्दजगंल्सच्या जाद्दहराती बनद्दवल्या जातात. जणेेकरून  ग्राहक जाद्दहरातींकडे 

अकद्दषुत होउन ईत्पादन खरदेी करण्याचा द्दनणुय घेतात. 

६) हनरिरांपयंत पोिोचू शकतात:  

दूरदशुनवर दाखवल्या जाणाऱ्या जाद्दहराती वेगवेगळ्या भाषामंध्ये ऄसतात अद्दण त्या 

श्रवणीय ऄसल्याने द्दनरक्षरांनाही जाद्दहरात पाहण्यासाठी अद्दण समजून घेण्यासाठी 

अकद्दषुत करतात. द्दनरक्षरामंध्ये जागरूकता द्दनमाुण करण्यासाठी ऄनेक सामाद्दजक 

जाद्दहराती दूरदशुनवर दाखवल्या जातात. 

७) कमी खचथ:  

ऄनेक दशुक एकाच वेळी जाद्दहरात पाहतात त्यामळेु प्रसारणाचा दर डोइ खचु कमी ऄसतो. 

ईदा: द्दवशेषतः ग्रामीण भागात दूरदशुनवरील राष्रीय वाद्दहन्या लाखो लोक पाहतात. 

८) अंतरराष्रीय बाजारपेठ:  

अंतरराष्रीय स्तरावरदेखील  काही वाद्दहन्या  प्रसाररत केल्या जातात अद्दण ऄशा प्रकार े

जाद्दहरात आतर देशामंध्ये देखील प्रसाररत केली जाउ शकते. त्यामळेु भारतीय कंपन्यानंा 

आतर देशामंध्ये मागणी अद्दण लोकद्दप्रयता द्दमळू शकते. 

९) पुनरािृत्ती:  

एकच जाद्दहरात दूरदशुनवर वारवंार दाखवली जाउ शकते.जी जाद्दहराती पाहण्याची 

शर्कयता वाढवते अद्दण त्यामळेु ईत्पादनाची लोकद्दप्रयता वाढते. 

दूरदशथन जाहिरातींच्या मयाथदा / तोटे: 

१) खचथ:  

मोठ्या पे्रक्षकापंयंत पोहोचण्यासाठी टीव्हीची कायुक्षमता ऄसूनही, हे जाद्दहरातींसाठी एक 

प्रचडं महाग माध्यम अहे. टीव्ही जाद्दहरातींची ईच्च द्दकंमत केवळ प्रसारणाला वेळ खरदेी 

करण्याच्या खचाुमळेुच ईद्भवत नाही, तर दजेदार व्यावसाद्दयक द्दनद्दमुतीची देखील ती द्दकंमत 

ऄसते. ऄद्दधकाद्दधक जाद्दहरातदार माध्यम-चाद्दलत सजुनशील धोरणे वापरत अहेत 

ज्यासाठी द्दवद्दवध प्रकारच्या जाद्दहरातींचे ईत्पादन अवश्यक अहे, त्यामळेुदेखील 

जाद्दहरातींची द्दकंमत वाढते. ऄगदी स्थाद्दनक जाद्दहरातीदेखील महाग ऄसू शकतात अद्दण 

ऄनेकदा ईच्च दजाुच्यादेखील नसतात. 
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२) हनिडीचा ऄभाि:  

जाद्दहरातदार ऄनेकदा  जे ऄद्दतशय द्दवद्दशष्ट, लहान, लद्दययत पे्रक्षक शोधत ऄसतात त्यानंा 

टीव्हीचे कव्हरजे त्याचं्या बाजाराच्या पलीकडे वाढलेले अढळते, त्यामळेु त्याची द्दकंमत 

पररणामकारकता कमी होते. द्दकरकोळ द्दवके्रत्यांसारख्या स्थाद्दनक जाद्दहरातदारांसाठी 

भौगोद्दलक व्याप्ती ही समस्या ऄसू शकते कारण एकूण बाजार के्षत्रावर द्दकंमत द्दनद्दित होते. 

जाद्दहरातदार ग्राहकाचं्या गटानंा द्दवद्दशष्ठ कायुक्रमाद्वारे द्दकंवा जाद्दहरात करण्यासाठी 

द्दनवडलेल्या वेळेद्वार ेलयय करत ऄसल्यामळेु पे्रक्षक द्दनवड कठीण ऄसते. 

३) गोंधळ :  

आतर माध्यमापं्रमाणेच दूरद्दचत्रवाणी जाद्दहरातींनाही गोंधळाच्या समस्येचा सामना करावा 

लागतो. अजकाल, दूरदशुनवर बऱ्याचजाद्दहराती ऄसल्यामुळे बऱ्याचवेळा पे्रक्षक देखील 

गोंधळलेले अद्दण कंटाळले अहेत. त्यामळेु, दूरदशुनवरील जाद्दहराती अकषुक ऄसल्या 

तरी त्या पे्रक्षकानंा जास्त काळ द्दटकवून ठेवू शकत नाहीत. 

४) संदेशाची स्पष्टता नसण:े  

जाद्दहरातीचा सदंेश दूरदशुनमध्ये हरवू शकतो. पे्रक्षक जाद्दहराती चालू झाल्यावर वाद्दहनी 

बदलतात द्दकंवा जाद्दहरातीदरम्यान अवाज कमी करू शकतात जी एक सामान्य सवय अह े

ज्यामळेु ऄपेद्दक्षत सदंेशपे्रक्षकापंयंत पोचत नाहीत. 

५) ऄल्प संदेश:  

सहसा दूरदशुन जाद्दहराती फक्त 30 सेकंद द्दकंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीच्या ऄसतात 

त्यामळेु दशुकानंा पटकन लक्षात येत नाहीत. मयाुद्ददत प्रमाणात प्रसारण जाद्दहरात वेळेची 

मागणी तीव्र ऄसते त्यामळेु जाद्दहरातदारानंा त्यांच्या खचाुच्या प्रमाणात ऄपेद्दक्षत प्रद्दतसाद 

द्दमळत नाही. 

६) नकारात्मक दृष्टीकोन:  

ऄनेक ग्राहकाचंा दूरदशुन जाद्दहरातींबिल नकारात्मक दृद्दष्टकोन ऄसतो. जरी जाद्दहरात 

ऄनेक  पे्रक्षकापंयंत पोहोचली तरीही ऄनेक गोष्टी जाद्दहरातीवर नकारात्मक प्रभाव टाकतात. 

अपापसातील चचाु, मजकुराची देवाणघेवाण, वाद्दहनी बदलणे, वाचन आत्यादी गोष्टी 

दशुकानंा व्यावसाद्दयक सदंेश पाहण्यापासून अद्दण अत्मसात करण्यापासून द्दवचद्दलत करू 

शकतात. 

७) लिहचकतेचा ऄभाि:  

दूरदशुनवरील जाद्दहरात सपंाद्ददत करणे हे मदु्दित जाद्दहरातीच्या सपंादनाएवढे सोपे नाही. 

बऱ्याच वेळा सपूंणु जाद्दहरात पनु्हा द्दचद्दत्रत करणे अवश्यक ऄसते द्दकंवा कमीतकमी द्दवद्दशष्ट 

भाग पनुद्दचुद्दत्रत करणे अवश्यक ऄसते ऄशावेळी वारवंार समान ऄद्दभनय करणे कठीण 

ऄसते  

 



   

 

जाहिरात - II 

12 

८) हललष्ट  प्रहक्रया:  

ऄगदी 30-सेकंदाची जाद्दहरातीसाठी खूप प्रयत्न करावे लागतात. जाद्दहरातदाराने लेखक 

द्दकंवा जाद्दहरात ससं्था, कलाकार अद्दण द्ददग्दशुक यानंा द्दनयकु्त करणे अवश्यक अहे. 

तालीम, द्दचत्रीकरण  अद्दण पनुद्दचुत्रण यासाठी  सपूंणु द्ददवस द्दकंवा त्याहून ऄद्दधक वेळ लागू 

शकतो जी वेळखाउ अद्दण तणावपूणु प्रद्दक्रया ऄसते. 

९) जाहिरातींची िेळ:  

जाद्दहरातदाराला कायुक्रमादरम्यान जाद्दहरातीचे योग्य स्थान द्दमळू शकतेच ऄसे नाही. 

स्पधुक जाद्दहरातदाराचं्या जाद्दहराती एकाच वेळी एकाच कायुक्रमात द्ददसतात त्यामळेु 

टीव्हीवरील जाद्दहरातींना पे्रक्षकाचंा ऄपेद्दक्षत  प्रद्दतसाद द्दमळत नाही. 

१.३.४ हचत्रपट / हसनेमा जाहिरात: 

द्दसनेमा जाद्दहरातींचे सौंदयु त्याच्या वैद्दवध्यपूणु माध्यम पयाुयांमध्ये अहे जेथे जाद्दहरातीच्या 

सवु सधंी ईपलब्ध ऄसतात.जाद्दहरात म्हणजे मदु्दित, रदे्दडओ, दूरदशुन  अद्दण एकमेकाचं्या 

सयंोगाने वापरल्या जाणाऱ्या आतर माध्यमाचंा सचंय; पण द्दसनेमाची जाद्दहरात हा 

जाद्दहरातीचा एक प्रकार अह ेजो आतर सवु प्रकारच्या जाद्दहरातींपेक्षा वेगळा ठरतो. ह ेपररपूणु 

वातावरण प्रदान करते जे व्यवद्दस्थत ऄसून ग्राहकानंा सदंेश पोहोचवण्यासाठी योग्य अहे . 

सामान्य जाद्दहरातींच्या द्दवपरीत आथे  पे्रक्षकानंा जाद्दहरात ऄनभुवायला द्दमळते जी आतर 

जाद्दहरात करण्याच्या प्रकाराचं्या तलुनेत ऄद्दधक प्रभावी अहे. पे्रक्षकाचं्या मनात  घसुखोरी 

न करण्याच्या या कृतीमळेु एक सकारात्मक प्रद्दतमा तयार होते अद्दण त्यामळेु ग्राहक ऄद्दधक 

अकद्दषुत होतात. थोडर्कयात,ग्राहक थेट ब्रडँशी सपंकु साधतात जी सवंाद प्रद्दक्रया देखील 

प्रभावी अद्दण ऄद्दद्वतीय बनवते. 

सामान्यतः ब्रडँ पे्रक्षकापंयंत पोहोचू शकतात परतं ु जे ग्राहकापंयंत अक्रमक पद्धतीने 

पोहोचतात तेच यशस्वी अद्दण ही रणनीती फक्त द्दचत्रपटगहृ अद्दण मद्दल्टप्लेर्कसमध्ये लागू 

केली जाउ शकते द्दजथे एखादे ईत्पादन ठेवले जाउ शकते द्दकंवा प्रत्यक्ष ऄनभुवासाठी 

हाताळले जाते. एऄर फे्रशनर ईत्पादन स्वछतागहृामध्ये वापरले  जाउ शकते द्दकंवा 

द्दचत्रपटाच्या अधी द्दकंवा नतंर पे्रक्षागहृात फवारले जाउ शकते. पे्रक्षकानंा द्दमळणारा हा एक 

प्रकारचा ऄनभुव ब्रडँला ऄद्दधक बळकटी देतो अद्दण एकसरुीपणा सोडून त्याचं्याशी पनु्हा 

जळुण्यासाठी द्दवद्दवध प्रकारच्या कल्पना अद्दण नावीन्यपूणु मागु देखील ईघडतो. 

पे्रक्षकाशंी सवंाद हा अणखी एक पैलू अहे जो द्दवद्दशष्ट ब्रडँ द्दनवडण्याच्या द्दकंवा खरदेी 

करण्याच्या ग्राहकाच्या द्दनणुयावर खोलवर पररणाम करू शकतो. ऄनभुवाच्या सयंोगाने, 

परस्परसवंाद सपूंणु नवीन प्रकारचे मागु ईघडतो, ब्रडँ त्याचं्यापयंत पोहोचण्यासाठी त्याच्या 

क्षमतेचा वापर करू शकतो. परस्परसवंाद स्वतःच गद्दतमान स्वरूपाचा ऄसल्याने, स्वारस्य 

ऄसलेला ग्राहक ईत्पादनाबिल ऄद्दधक जाणून घेउ शकतो अद्दण त्याचंा द्दवश्वास सपंादन 

करण्यासाठी ब्रडँला ऄद्दतररक्त फायदा देउ शकतो. 
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द्दचत्रपट पाहण्यासाठी येणार े द्दवद्दवध वयोगट लक्षात घेउन, द्दचत्रपट कुठे अह े त्याचा 

ऄभ्यास करून माद्दहती सकंद्दलत केल्यामळेु जाद्दहरातदारानंा त्याचें ईत्पादन अणखी 

सधुारण्यास द्दकंवा फक्त ऄद्दभप्राय घेण्यास मदत होउ शकते. 

द्दसनेमा जाद्दहरातींचे सौंदयु त्याच्या वैद्दवध्यपूणु माध्यम पयाुयांमध्ये अहे जेथे ब्रडँसाठी सवु 

प्रकारच्या सधंी ईपलब्ध अहेत. ब्रडँ कठोरपणे ब्रदँ्दडंग पयाुया परुते देखील मयाुद्ददत ठेवू 

शकतो म्हणजे फद्दनुचर कंपनी केवळ द्दसनेमागहृाच्या खचु्यांवर जाद्दहरात करले.   

प्रभावी द्दचत्रपट जाद्दहरातींमध्ये एकामागोमाग एक जाद्दहराती, कायुक्रम द्दकंवा प्रायोजकांसह 

भागीदार देखील समाद्दवष्ट ऄसतात अद्दण ते द्दवद्दवध स्थळावंर अयोद्दजत केले जाउ 

शकतात, द्दवपणन कायुसंघ ग्राहकानंा रागेंत ईभे ऄसताना द्दकंवा द्दथएटरजवळ येत ऄसताना 

द्दवद्दवध ईत्पादनाचंा प्रचार करतात. 

द्दसनेमा माध्यम दर मद्दहन्याला मोठ्या लद्दययत पे्रक्षकापंयंत पोहोचते अद्दण त्याची जाद्दहरात 

दूरदशुनवरील जाद्दहरातींपेक्षा ऄंदाजे चारपट जास्त ऄसते. द्दचत्रपटगहृातील जाद्दहराती 

ग्राहकापंयंत नाद्दवन्यपूणु सदंेशासंह पोहोचतात जे द्दचत्रपट पाहणाऱ्यानंा ऄत्यतं प्रभावीपणे 

गुतंवून ठेवतात. 

हसनेमा/हचत्रपट जाहिरातींचे फायदे: 

१)  सदंेश बंद्ददस्त पे्रक्षकापंयंत पोहोचद्दवणे. 

२)  दृर्कश्राव्य  अद्दण गती याचंा प्रभावी वापर.  

३)  सदंेशाची वारवंार पनुरावतृ्ती केल्याने पे्रक्षक जाद्दहरात वारवंार पाहतात अद्दण लक्षात 

ठेवतात, त्यामळेु जागरूकता द्दनमाुण होते. 

४)  जाद्दहरातदाराचंी प्रद्दतमा पूणु रगंीत द्दचत्रपटाचं्या सहवासामळेु वाढते. 

५)  द्दचत्रपटगहृे  द्दकरकोळ द्दनवासी के्षत्राजवळ ऄसल्यामळेु जाद्दहरातींना चागंला प्रद्दतसाद 

द्दमळतो.  

६)  द्दचत्रपटगहृाच्या भौगोद्दलक स्थानावर अधाररत मोद्दहमांना लयय केले जाउ शकते. 

हसनेमा/हचत्रपट जाहिरातींचे तोटे: 

१)  पे्रक्षकानंा द्दचत्रपटगहृात जाद्दहरातींपेक्षा द्दचत्रपट पाहण्यात जास्त रस ऄसतो. त्यामळेु ते 

द्दचत्रपटगहृात ईद्दशरा पोहोचतात द्दकंवा द्दचत्रपट सपंल्यावर लगेच बाहेर पडतात. 

त्यामळेु द्दचत्रपटादरम्यानच्या जाद्दहरातींकडे फारसे लक्ष द्ददले जात नाही. 

२)  मयाुद्ददत पे्रक्षक ऄशा जाद्दहराती बघतात कारण जे द्दचत्रपट पाहायला जातात त्यानंाच 

या जाद्दहराती पाहता येतात. 

३)  या जाद्दहरातींचे कालावधी  कमी ऄसतो कारण त्या  फक्त काही सेकंदासंाठी प्रदद्दशुत 

केल्या जातात. तसेच एका वेळी दाखवलेल्या जाद्दहरातींच्या सखं्येमळेु कोणतीही 

द्दवद्दशष्ट जाद्दहरात लक्षात ठेवणे कठीण होते. 
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४)  या जाद्दहराती महाग ऄसल्याने मोठ्या कंपन्याच त्या  घेउ शकतात. 

१.४ बहि:स्थ जाहिरात 

बद्दह:स्थ जाद्दहराती हा जाद्दहरातीचा सवाुत जनुा प्रकार अहे. अजचे जाद्दहरातींचे बाह्य 

माध्यम हे ऄनेक लोकानंा सदंेश पोहोचवण्याच्या प्राचीन पद्धतीचे पररपाक अहे. मोटारींची 

वाढती सखं्या, ईपनगरातील लोकसखं्या, लोकाचंी ऄद्दधक गद्दतशीलता यामळेु बद्दहःस्थ 

जाद्दहराती सतत वाढणार अहेत. द्दजतके लोक प्रवास करतील त्याच प्रमाणात या 

माध्यमाद्वार ेप्रसाररत होणाऱ्या जाद्दहराती ते बघतील.  

बहि:स्थ जाहिरातींचे हिहिध प्रकार खालीलप्रमाण ेअिते: 

१)  हबलबोडथ: सहसा ऄशा जाद्दहराती द्दभतंींवर, कंुपणावर द्दकंवा शहराच्या सभोवतालच्या 

फलकावंर केल्या जातात. द्दबलबोडु शब्दाचा ईगम द्दचत्रपटगहृाच्या बाहेरद्दचकटवलेल्या 

प्लेद्दबलमध्ये अहे. वाहनाचंा ईगम झाल्यानतंर अद्दण रस्त्याचें जाळे ऄद्दधकाद्दधक 

द्दवस्ततृ झाल्यानतंर, रस्त्याच्या कडेला जाद्दहरात ही एक ईपयकु्त माध्यम बनले. 

१२५ आंच x २७२ आंच अकाराच्या ब्लीड पोस्टसु या मोठ्या पोस्टसुनीही 

लोकद्दप्रयता द्दमळवली अहे. 

२) पोस्टसथ: भारतासारख्या मोठ्या प्रमाणावर भाषा अद्दण द्दनरक्षरतेची समस्या 

द्दवकसनशील देशामध्ये ऄशा जाद्दहराती खूप मोलाच्या अहेत. बहुतेक पोस्टर 

दीघुकाळ राहतात त्यामळेु ऄशा जाद्दहराती जास्त काळासाठी नजरसेमोर राहतात. 

खरतेर जाद्दहरात पाहण्यासाठी पे्रक्षकानंा फक्त काही सेकंदाचंा ऄवधी द्दमळतो परतं ुया 

जाद्दहराती  वारवंार पाहता येत ऄसल्यामळेु त्याचा फायदा होतो.  एकाच वेळी ऄनेक 

लोकाशंी सवंाद साधण्याचे हे एक यशस्वी माध्यम अहे. 

३)  हनऑन हचन्ि:े द्दनऑन द्दचन्हे आलेर्करॉद्दनक पद्धतीने द्दनयदं्दत्रत चलतद्दचते्र तयार करतात. 

एखादा भाग पाद्दहल्यानतंर पे्रक्षकानंा पूणु पाहण्याची आच्छा ऄसते. द्दनऑन द्दचन्हामंध्ये 

प्रकाश ईत्सजुक, सगंणकीय काडु अद्दण पडदा याचंा वापर होतो. नाआट लाइफ 

ऄसलेल्या शहरामंध्ये द्दनऑन द्दचन्हे द्दवशेषतः जाद्दहरात माध्यम म्हणून ईपयकु्त अहेत. 

४)  राहन्झट जाहिरात: ही प्रामखु्याने सावुजद्दनक वाहतूक व्यवस्थेवर जाद्दहरात केली 

जाते, जसे की महानगर शहर बस वाहतूक, ईपनगरीय रेल्वे व्यवस्था अद्दण रले्वे 

स्थानके, बस स्टँड अद्दण द्दवमानतळावर केलेल्या जाद्दहराती होय. राद्दन्झट 

जाद्दहरातदार वाहनांवरील जाद्दहरातींसाठी  करार करतो अद्दण त्याचंी देखरखे करतो. 

५)  िोहडंगची: यामध्ये एक रगंी होंद्दडंगपासून कोणत्याही अकाराचे अद्दण द्दवद्दवधरगंी 

पोस्टर वैद्दशष््टयानंसुार मदु्दित केले जाउ शकतात. द्दचत्राच्या लाबंीवर मयाुदा नाही, 

परतं ुरंुदी ८ फूटापंयंत मयाुद्ददत ऄसू शकते. 

६)  खरीद चे स्थान (पीओपी) जाहिरात: या जाद्दहरातींचे ईद्दिष्ट जास्तीतजास्त 

ग्राहकापंयंत पोहोचण्याचे ऄसते. ऄशा जाद्दहराती ग्राहकाचें मन वळवू शकतात, 

द्दवशेषत: कमी खद्दचुक ईत्पादने ऄश्या पद्धतीने द्दवक्री केली जातात. पीओपी 
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जाद्दहरातींना सहयोगी जाद्दहरातदार म्हणून सबंोधले जाते कारण ते ग्राहकापंयंत 

पोचण्यासाठी द्दकरकोळ द्दवके्रत्यानंा मदत करतात. 

७)  हिंडो हडस््ले: दकुानाच्या द्दखडर्कयामंध्ये ईत्पादनाचें प्रदशुन करुन ग्राहकांना 

दकुानात ईत्पादने खरदेी करण्यासाठी अकद्दषुत करण्यासाठी  द्दकंवा द्दकमान वारवंार  

ईत्पादनाचंी अठवण करून देण्यासाठी  केला जाणाऱ्या जाद्दहरातींना  'द्दवडंो द्दडस्प्ले' 

ऄसे म्हणतात. ये-जा करणाऱ्याचंी अवड अद्दण लक्ष वेधण्यासाठी ही एक प्रभावी 

रणनीती अहे. सणासदुीच्या काळात द्दवडंो द्दडस्प्लेमध्ये त्या-त्या ईत्सवाचे प्रद्दतसाद 

बघायला द्दमळतात घेतात.  

८)  ििाइ जाहिरात: जाद्दहरातीच्या स्त्रोताजवळ मोठ्या प्रमाणात पे्रक्षक जमल्यास हे 

प्रभावी माध्यम ठरते.  सामान्यतः ह्यात फुगे, अकाशलेखन याचंा समावेश होतो.  

बहि:स्थ जाहिरातींचे फायदे: 

१)  तरत्या लोकसंययेला माहिती देण्यासाठी योग्य माध्यम: ह्यात तरत्या 

लोकसखं्येमध्ये जागरूकता द्दनमाुण करण्याची त्याची क्षमता प्रचडं अह,े पररणामी,  

नेहमीच एक साधा सदंेश ऄनेक लोकापंयंत पोहोचतो. 

 २)  कमी खहचथक: पारपंाररक अद्दण द्दडद्दजटल जाद्दहरातींच्या तुलनेत बद्दहःस्थ जाद्दहराती 

कमी खद्दचुक ऄसू शकतात. रस्त्याच्या कडेला ऄसलेले होद्दडंग हे टीव्ही  द्दकंवा आतर 

व्यावसाद्दयक अद्दण महागड्या देशव्यापी द्दवपणनाच्या माध्यमापेंक्षा ऄल्प खद्दचुक 

ऄसतात. 

३)   प्रभािशाली प्रदशथन: बद्दह:स्थ जाद्दहराती ही वैद्दशष््टयीकृत भौगोद्दलक ऄनकूुलता, 

राष्रीय महामागु, दकुानाजंवळ द्दकंवा मोबाआल होद्दडंगवर, कायदेशीर द्दठकाणी केली 

जाउ शकते. ज्यामळेु स्थाद्दनक, प्रादेद्दशक द्दकंवा ऄगदी राष्रीय बाजारपेठा पादाक्रातं 

केल्या जाउ शकतात. 

४)  हचरस्थायी: एकदा बद्दह:स्थ जाद्दहरात फलक एखाद्या द्दठकाणी लावला की, तो सहसा 

बराच काळ द्दतथे राहतो. त्यामळेु जनतेवर त्याचा कायमचा ठसा द्दनमाुण होतो. 

बद्दह:स्थ जाद्दहरातींमळेु दीघु कालावधीसाठी द्दवस्ततृ व्याप्ती शर्कय होते.  

बहिःस्थ जाहिरातींच्या मयाथदा / तोटे: 

१)  फक्त दृश्य पररणाम : यात ईच्च खचाुसह सजुनशीलतेवर  मयाुदा अहेत, द्दवशेषत: 

जर बद्दहःस्थ जाद्दहरात द्दडद्दजटल पद्धतीने ससुज्ज ऄसेल तर र्कवद्दचत प्रमाणापेक्षा 

मोठा सदंेश जाण्याची शर्कयता समस्या ईद्भवू  शकते. 

२)  परस्परसंिादाचा ऄभाि ऄसतो: जाद्दहरातदारानंी तसेच कंपन्यांनी ग्राहकांना 

अकद्दषुत करणे अवश्यक ऄसते त्याचबरोबर मालाची ऄंद्दतम द्दवक्री करण्यासाठी 

त्याचं्याशी सवंाद साधणे ऄत्यावश्यक अहे. बद्दहःस्थ जाद्दहरातींमळेु ग्राहकाशंी थेट 

सवंाद खूपच कमी होतो. 
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३)  खचथ: कंपनीने जाद्दहरात केल्यापासून ते काढल्याच्या वेळेपयंत खचु करणे अवश्यक 

अहे. जागेच्या मालकाशी करार करण्याव्यद्दतररक्त, आतर खचांमध्ये देखभाल अद्दण 

दरुुस्तीचा समावेश होतो. जर चक्रीवादळासंारखी नैसद्दगुक अपत्ती अली ज्यामळेु 

सरंचना नष्ट होउ शकते जे खूपच नकुसानदायक अहे. तसेच जाद्दहरात सबंंद्दधत 

मालमते्तचे  नकुसान  झाल्यास, जाद्दहरातदाराला  कायदेशीर समस्या तसेच ऄद्दतररक्त 

खचाुचा सामनादेखील  करावा लागू शकतो. 

४)  हिचहलत िोण्याचे कारण: या पारपंाररक जाद्दहरात माध्यमाचा अणखी एक दोष 

म्हणजे ते रस्त्यावरील ऄपघाताचें कारण ठरते. होद्दडंगचा ईिेश वाहन चालवणाऱ्या 

द्दकंवा तेथून जाणाऱ्या लोकांचे लक्ष वेधून घेण्याचे ऄसल्याने, ते अकाराने मोठे 

ऄसतात. पररणामी, या लोकांचे लक्ष द्दवचद्दलत शकते अद्दण र्कवद्दचत प्रसगंी ऄपघात 

देखील होतात. 

१.५ नियुगीन मीहडया / हडहजटल मीहडया / आंटरनेट जाहिरात 

अजच्या यगुातील "ऑनलाइन" हे सवाुत वेगाने वाढणार े माध्यम अहे. प्रचाराचे अद्दण 

जाद्दहरातींसाठीचे हे एक शद्दक्तशाली साधन अहे. जाद्दहरातदारानंा द्दडद्दजटल माध्यमाचे 

महत्त्व समजले अहे अद्दण ते त्याचें द्दडद्दजटल माध्यमासंाठी त्याचंी अद्दथुक तरतूद वाढवत 

अहेत. 

हडहजटल मीहडया जाहिरातींचे हिहिध प्रकार खालीलप्रमाण ेअिते: 

१)  थेट मले: हे जाद्दहरातींचा एक सामान्य प्रकार ऄसून पत्रके अद्दण माद्दहतीपत्रकादं्वार े

प्रचार केला जातो.  ह ेजाद्दहरातींचे सवाुत वैयद्दक्तकृत रूप अहे अद्दण डाक मेलद्वार ेह े

पोहोचते. ह े जाद्दहरातींचे ऄत्यतं प्रभावी माध्यम अहे अद्दण लहानश्या कागदावर 

वाचकांना सपूंणु माद्दहती प्रदान करता येते. थेट मेल मखु्यतः द्दवद्दवध कायुक्रमामंध्ये 

द्दवतररत केले जातात द्दकंवा घरोघरी वाटले  जातात. 

२)  भ्रमणध्िनी जाहिरात: हा भ्रमणध्वनी द्दवपणनाचाच  एक प्रकार अहे जो कोणत्याही 

ब्रडँच्या द्दवपणन मोद्दहमेचा ऄद्दवभाज्य भाग म्हणून ईदयास अला अहे. हे ब्रडँसाठी 

एक महत्त्वाचे प्रद्दतबद्धता साधन बनले अहे. मोबाआल आंटरनेटच्या वाढत्या 

लोकद्दप्रयतेसह, द्दवपणनाचा हा  महत्त्वपूणु प्रकार जास्तीतजास्त लोकापंयंत 

पोहोचण्यासाठी अहे. 

३)  एसएमएस जाहिरात: याद्वार ेजाद्दहरातदार ग्राहकाबंरोबर मोबाआल फोनवर थेट सपंकु 

ससं्थाद्दपत करतात. एसएमएस जाद्दहरात फार रोमाचंक नाही अद्दण सभंाव्यता 

मयाुद्ददत अहे.  

४)  िैप (WAP) बॅनर जाहिराती: WAP सकेंतस्थळावरील जाद्दहरात WAP बॅनर 

जाद्दहराती म्हणून ओळखली जाते, जे जेपीइजी (JPEG) द्दकंवा जीअइएफ (GIF) 

स्वरूपात अहेत. सहसा ते दोन प्रकारचे द्दर्कलक करण्यायोग्य बॅनर अद्दण साधे बॅनर 

ऄसतात. द्दर्कलक करण्यायोग्य बॅनर दशुकानंा त्यावर द्दर्कलक केल्यानतंर दसुऱ्या 

WAP पषृ्ठावर घेउन जातात ज्यावर ईत्पादनाचे आतर तपशील दशुद्दवले जातात . 
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५)  स्थान अधाररत जाहिरात: ते मोबाआल नेटवकुमधील स्थान रॅद्दकंग तंत्रज्ञानावर कायु 

करते, स्थान द्दवद्दशष्ट जाद्दहरातींवरील ग्राहकानंा लयय करण्यासाठी. मोबाआल जाद्दहरात 

कंपन्या एखाद्या द्दवद्दशष्ट ब्रडँच्या स्टोऄरजवळ ग्राहक ऄसताना त्यांच्या फोनवर 

जाद्दहरात पाठवतात. स्थान अधाररत मोबाआल फोन  नाद्दवन्यपूणु जाद्दहरात सेवा 

बऱ्याच ग्राहकानंा अकद्दषुत करतात. 

 ६)  भ्रमणध्िनीिरील दृलराव्य जाहिराती: द्दलद्दखत सदंेश ग्राहकानंा त्याचं्या 

भ्रमणध्वनीवर नवीन व्यावसाद्दयक जाद्दहरात बघण्यासाठी पाठद्दवले जातात. 

७)  मोबाआल कूपन: अपल्या सवांना पेपर कूपनद्दवषयी माद्दहती अहे, अता ऑनलाआन 

कूपनचा जमाना अहे. लोक त्याचें मोबाइल अद्दण कूपन सोबत घेउन जातात अद्दण 

ही जाद्दहरातीची एक जागा अहे.  

८)  आंटरहस्टहशयल जाहिराती: सगंणकाने वापरकत्याुने सकेंतस्थळावरून काही 

डाईनलोड करताना पॉपऄप होणाऱ्या या जाद्दहराती अहेत.पॉपऄप द्दवडंो, स्प्लॅश 

स्क्रीन, सपुरद्दस्टद्दटयल्स हे आटंरद्दस्टद्दशयल जाद्दहरातींचे प्रकार अहेत 

आंटरनेट जाहिरातीचे मित्त्ि / फायदे 

१) कमी खहचथक: ऑनलाआन जाद्दहरातींचा मखु्य फायदा हा अहे की पारपंाररक 

जाद्दहरातींच्या खचाुच्या तलुनेत परवडणारी द्दकंमत अहे. आंटरनेटवर, जाद्दहरातदार 

पे्रक्षकासंाठी मोठ्या प्रमाणावर ऄद्दधक स्वस्त खचाुत जाद्दहरात करू शकतात. 

२)  हिस्तृत भौगोहलक पोिोच: ऑनलाआन जाद्दहराती तमुच्या मोद्दहमानंा जागद्दतक 

कव्हरजे देतात, ज्यामळेु तमुच्या ऑनलाआन मोद्दहमानंा ऄद्दधक पे्रक्षकापंयंत 

पोहोचण्यात मदत होते. हे द्दनद्दितपणे तमु्हाला तमुच्या ऑनलाआन जाद्दहरात 

धोरणाद्वार ेईत्कृष्ट पररणाम साध्य करण्यात मदत करले. 

३)  िाजिी खचथ: ऑनलाआन जाद्दहरातींचा हा अणखी एक अकषुक फायदा अहे. 

पारपंाररक जाद्दहरातींमध्ये जाद्दहरातींचा पररणाम काहीही ऄसला तरी जाद्दहरातदाराला 

जाद्दहरात ससं्थेला पूणु रर्ककम ऄदा करावी लागते. तथाद्दप, ऑनलाआन 

जाद्दहरातींमध्ये, जाद्दहरातदाराला केवळ पात्र द्दर्कलकसाठीच पैसे द्यावे लागतात. 

४)  सोप े पररणाम मापन: वस्तदु्दस्थती ऄशी अहे की, ऑनलाआन जाद्दहरात पारपंाररक 

जाद्दहरात पद्धतींपेक्षा ऄद्दधक अकषुक ऄसते हे मोजणे आतके सोपे अहे. ऑनलाआन 

जाद्दहरात पररणाम मोजण्यासाठी बरीच प्रभावी द्दवशे्लषण साधने अहेत, जे जाद्दहरात 

मोद्दहमामंध्ये काय करावे अद्दण काय करू नये हे जाणून घेण्यास मदत करते. 

५)  ऄहधक प्रिेक: पारपंाररक जाद्दहरातींच्या तलुनेत, ऑनलाआन जाद्दहराती 

जाद्दहरातदारानंा पे्रक्षकापंयंत सहज पोहोचण्यास मदत करतात, ज्यामळेु जाद्दहरात 

मोद्दहम यशस्वी होते. 

६)  गती: ऑनलाआन जाद्दहराती कोणत्याही ऑफलाआन जाद्दहरात द्दक्रयापेंक्षा वेगवान 

ऄसतात अद्दण जाद्दहरातदार त्याचं्या ऑनलाआन जाद्दहराती मोठ्या पे्रक्षकापंयंत पाठवू 
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शकतात. ऑनलाआन जाद्दहराती मोहीम सरुू केल्यावर त्याचं्याकडे मोठ्या प्रमाणात 

लद्दययत पे्रक्षक ऄसल्यास, काही वेळातच बहुसखं्य पे्रक्षक जाद्दहरात त्वररत बघू 

शकतात. 

७)  माहितीपूणथ: ऑनलाआन जाद्दहरातींमध्ये, जाद्दहरातदार जाद्दहरातीबिल ऄद्दधक 

तपशील तलुनेने कमी खचाुत.पे्रक्षकापंयंत पोहोचवू शकतात. बहुताशं ऑनलाआन 

जाद्दहरात मोद्दहमा एका द्दवद्दशष्ट सकेंतपषृ्ठावर द्दर्कलक करण्यायोग्य दवु्याने बनलेल्या 

ऄसतात, द्दजथे वापरकत्यांना जाद्दहरातीमध्ये नमूद केलेल्या ईत्पादनाबिल ऄद्दधक 

माद्दहती द्दमळते. 

८)  ईत्तम ब्रँहडंग: कोणत्याही प्रकारच्या जाद्दहराती ब्रदँ्दडंगमध्ये सधुारणा करण्यास मदत 

करतात अद्दण ऑनलाआन जाद्दहराती कंपनी, सेवा द्दकंवा ईत्पादनाचे ब्रदँ्दडंग 

सधुारण्यासाठी ऄद्दधक ईच्च पातळीवर अहेत. जर द्दडद्दजटल जाद्दहरात मोद्दहमेचे 

द्दनयोजन व्यवद्दस्थत केले ऄसेल, तर कंपनीला ब्रडँचे नाव द्दमळण्याची ऄद्दधक शर्कयता 

ऄसते. 

आंटरनेट जाहिरातीचे तोटे:       

१)  आलेर्करॉद्दनक ईपकरणावंर जास्त ऄवलंद्दबत्व ऄसल्यामळेु धीमे डाउनलोद्दडंग द्दकंवा 

कनेद्दर्कटद्दव्हटी नसण्याची भीती नेहमीच ऄसते. 

२)  भारतात कमी लोकं सगंणक हाताळण्यास अद्दण आंटरनेट वापरण्यात पारगंत अह,े 

म्हणून बरचे लोक आंटरनेटद्वार ेखरदेी करू शकत नाहीत. 

३)  ऄनेक सकेंतस्थळे ऄसल्यामळेु पे्रक्षकानंा सवाुत प्रभावशाली सकेंतस्थळ ओळखणे 

कठीण होते. 

४) प्रत्येक जाद्दहरातदाराला ग्राहकाचें लक्ष वेधून घ्यायचे ऄसते त्यामळेु 

बरचेदाअवश्यकतेपेक्षा जास्त माद्दहती ग्राहकापंयंत पोचते . 

५)  गोंधळाची समस्या सवु माध्यमामंध्ये सामान्य ऄसल्यामळेु आंटरनेट जाद्दहरातीवरही 

त्याचा पररणाम होतो. 

६)  काही जाद्दहरातदार चतरुाइने त्याचं्या मालाची द्ददशाभूल करणारी जाद्दहरात ते द्दवक्री 

वाढवण्याच्या ईिेशाने करतात तसेच त्याचं्या ईत्पादनाचें ऄद्दतशय सुदंर द्दचत्र ईभे 

करतात. प्रत्यक्षात त्याचं्या वस्तू द्दनकृष्ट दजाुच्या ऄसतात. 

७)  ज्या मालाचे प्रात्यद्दक्षक अवश्यक अहे ऄशा लहान व्यापारी अद्दण ईत्पादनासंाठी हे 

योग्य माध्यम योग्य नाही. 
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१.६ माध्यम सशंोधन  

१.६.१ ऄथथ: 

माध्यम सशंोधनामध्ये जाद्दहरातीसाठी अद्दण योग्य पे्रक्षकासंाठी योग्य माध्यम 

द्दनवडण्यासाठी घेतलेल्या पायऱ्याचंा समावेश होतो.ज्याचा ईिेश हा ऄनेक पयाुयामंधून 

योग्य माध्यम द्दनवडून जास्तीतजास्त लोकापंयंत पोहोचणे अद्दण ते पोहोचलेल्या वारवंारता 

वाढद्दवणे हे ऄसते. गहृीतक ऄसे ऄसते की जाद्दहरातदारानंी  ते  पोहोचू आद्दच्छत ऄसलेले 

बाजार द्दवभाग द्दनद्ददुष्ट केलेले अहेत. माध्यम सशंोधनाद्वार े सकंद्दलत केलेली माद्दहती 

खालील प्रश्ाचंी ईत्तर ेदेण्यास सक्षम ऄसते: 

• कोणते माध्यम वापरावे ? 

• कोणते माध्यम वाहन अद्दण माध्यम पयाुय वापरावा? 

• जाद्दहरात कुठपयंत पोचावी अद्दण त्याचे वेळापत्रक कसे ऄसावे? 

१.६.२ खालील चरणांचा ऄिलंब केला जाउ शकतो: 

१)  प्रिेक: सशंोधन हे वाचक, श्रोते अद्दण दशुकाचें व्यद्दक्तद्दचत्र समजून घेण्यास मदत 

करते. लोकसखं्याशास्त्रीय वैद्दशष््टयावंरील सशंोधनातून समोर अलेल्या बाबींशी हे 

पे्रक्षक द्दनगद्दडत अहेत का? जसे की वय, ईत्पन्न आ. ही माद्दहती जाद्दहरातदारानंा सदंेश 

बनावण्यास अद्दण पे्रक्षकांना अवडेल ऄशा पद्धतीने जाद्दहरात करण्यास मदत करते. 

२)  माध्यमांची हनिड: ऄनेक माध्यमे ईपलब्ध ऄसली तरी जाद्दहरातदाराला जाद्दहरात 

एका माध्यमात द्दकंवा ऄनेक माध्यमामंध्ये द्यायची हे ठरवावे लागते. माध्यमाचंी द्दनवड 

खालील घटकावंर अधाररत केली जाउ शकते: 

•  पे्रक्षक 

•  कंपनीचे अद्दथुक गद्दणत  

•  ईत्पादनाची वैद्दशष््टये. 

३)  िेळ अहण जागा ऄंहतम करण:े माध्यम द्दनयोजन द्दवभागाने जाद्दहरातीसाठी द्दवद्दशष्ट 

वेळ अद्दण जागा अरद्दक्षत करणे अवश्यक अहे. हा द्दनणुय प्रामखु्याने जाद्दहरात द्दकती 

लोकाचं्या समोर अली यावर ठरतो.  

४)  कायथक्रमांचे प्रायोजकत्ि: हे जाद्दहरातदाराला प्रायोजक द्दमळण्याठी द्दवद्दशष्ट कायुक्रम 

द्दनवडण्यास मदत करते. जाद्दहरातदार पे्रक्षकाचं्या अवडीच्या कायुक्रमाचे प्रायोजकत्व 

द्दनवडू शकतात. 

५)  ऄंमलबजािणी: योग्य ऄभ्यास केल्यानतंर, तयार जाद्दहरात योग्य माध्यमात अद्दण 

द्ददलेल्या वेळेत प्रसाररत करणे अवश्यक अहे. 
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६)  ऄहभप्राय:   जाद्दहरात योग्य होती की नाही हे सागूंन योग्य ऄद्दभप्राय घेणे अवश्यक 

अहे. द्दवक्रीच्या सादं्दख्यकीवर अधाररत त्याचे द्दवशे्लषण केले जाउ शकते. 

१.६.३ माध्यम संशोधनाचे मित्त्ि: 

१)  प्रिेक जाणून घेण्यासाठी: पे्रक्षकानंी ईत्पादन पाहण्यासाठी, ऐकण्यासाठी अद्दण 

शेवटी खरदेी करण्यासाठी जाद्दहराती तयार केल्या जातात. ऄशाप्रकार,े श्रोत्याचंी 

वतुणूक, अवडी-द्दनवडी, क्रयशक्ती आत्यादी समजून घेण्यासाठी सशंोधन केले जाते. 

प्रत्येक माध्यम सवु प्रकारच्या पे्रक्षकासंाठी योग्य ऄसेलच ऄसे नाही अद्दण म्हणूनच 

योग्य पे्रक्षकासंाठी योग्य माध्यम द्दनवडले पाद्दहजे. 

२)  हकमती: प्रसारमाध्यमांचे दर त्याची लोकद्दप्रयता, खचु, सत्यता आत्यादींवर ऄवलंबून 

ऄसल्यामळेु बदलतात. तथाद्दप, कोणत्याही माध्यमाला ऄंद्दतम स्वरूप देण्यापूवी 

द्दकमतीच्या रचनेची काळजी घेणे अवश्यक अहे. द्दकंबहुना, दूरदशुन जाद्दहरातींमध्येही 

वेगवेगळ्या वाद्दहनीचे दर वेगवेगळे ऄसतात त्यामळेु माध्यम द्दनवडण्यापूवी योग्य 

सशंोधन अवश्यक अहे. 

३)  स्पधाथ : माध्यमामंधील स्पधाु द्ददवसेंद्ददवस वाढत अहे. नवीन माध्यम पयाुय वाढत 

अहेत ईदा.:- आंटरनेट जाद्दहराती, मोबाइल जाद्दहरात आ. माध्यमाचं्या कमाइचा मोठा 

वाटा जाद्दहरातींमधून येतो जो पे्रक्षकाचं्या मोजमापावर ऄवलंबून ऄसतो. यामळेु 

माध्यम सशंोधन कायाुत वाढ झाली अहे. 

४)  माध्यमांची हनिड: सवोत्तम योग्य माध्यम द्दनवडणे अवश्यक अहे अद्दण त्यासाठी 

सशंोधन महत्त्वपूणु भूद्दमका बजावते. माध्यमाचंी द्दनवड खालील घटकावंर ऄवलंबून 

ऄसते: 

•  माध्यम प्रवाह.  

•   खचु. 

•  माध्यमाची लोकद्दप्रयता. 

जाद्दहरातदारा माध्यम द्दमश्रणाचा देखील द्दवचार करू शकतात.  

५) िेळ अहण जागा:  

जाद्दहरातदाराने त्याचं्या जाद्दहरातीसाठी माध्यमामंध्ये योग्य वेळ अद्दण जागा अरद्दक्षत करणे 

देखील अवश्यक अहे. हा द्दनणुय वाचकसखं्या, पे्रक्षकसखं्या अद्दण श्रोत्याचं्या सखं्येवर 

अधाररत अहे जे माध्यम सशंोधनाद्वार े ईपलब्ध केला जातो. पढेु, ऄशी माद्दहती 

जाद्दहरातदारानंा जाद्दहरातींच्या आष्टतम वेळे साठीच्या सवोत्तम दरासंाठी वाटाघाटी करण्यास 

मदत करते. 
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६) फायदे: 

• प्रिेकांसाठी: ह ेमाध्यम जाद्दहरातदारानंा नवीन ईत्पादनानंा अकार देण्यासाठी, दजेदार 

कायुक्रम प्रसाररत करण्यात मदत करते. त्यामळेु ग्राहकानंा दजेदार ईत्पादने द्दमळतात. 

• माध्यम मालकांसाठी: माध्यम सशंोधन हे  माध्यम पे्रक्षकाचंा अकार, लोकसखं्या अद्दण 

स्वारस्ये दशुद्दवणाऱी माद्दहती गोळा करतो. हे त्यानंा त्याचं्या सपंादकीय  द्दकंवा सजुनशीलता 

सधुारण्यास मदत करते. 

• जाहिरातदारांसाठी: हे त्यानंा सवाुत योग्य माध्यम द्दमश्रण द्दनवडण्यात मदत करते, 

ज्यामळेु ऄद्दधक जाद्दहरात द्दमळण्यास मदत होते अद्दण त्यामळेु त्यानंा जाद्दहरातींच्या 

खचाुवर चागंला परतावा द्दमळतो. 

१.७ ऑहडट ब्युरो ऑफ सलयुथलेशन्स (ABC) 

ऑद्दडट ब्यरुो ऑफ सर्कयुुलेशन्स (ABC) ही जगातील द्दवद्दवध भागामंध्ये कायुरत ऄसलेल्या 

एकाच नावाच्या ऄनेक ससं्थांपैकी एक अहे. १९४८ मध्ये स्थापन झालेली ABC ही एक 

गैर-नफा स्वयसेंवी ससं्था अहे ज्यामध्ये प्रकाशक, जाद्दहरातदार अद्दण जाद्दहरात ससं्था 

सदस्य अहेत. ABC चे मखु्य कायु हे एक मानक अद्दण एकसमान परीक्षण प्रद्दक्रया माडंणे 

अद्दण द्दवकद्दसत करणे हे अहे. ऄशा प्रकार े प्रतींची पररसचंरण/ऄद्दभसरण संख्या ब्यूरोने 

नेमलेल्या सनदी लेखापालाद्वार े तपासणी अद्दण सत्याद्दपत केली जाते. ब्यूरो दर सहा 

मद्दहन्यांनी ऄशा प्रकाशक सदस्यानंा प्रमाणपते्र जारी करते की, ज्याचें 

ऄद्दभसरण/पररसचंरण ब्यूरोने ठरवून द्ददलेल्या ऄटी अद्दण द्दनयमाचंी पषु्टी करतात. 

ABC च्या सदस्यत्वामध्ये अज ५६२ दैद्दनके, १०७ साप्ताद्दहके अद्दण ५० माद्दसके तसेच 

१२५ जाद्दहरात ससं्था, ४५ जाद्दहरातदार अद्दण २२ नवीन ससं्था अद्दण मदु्दित माध्यम 

अद्दण जाद्दहरातींशी जोडलेल्या सघंटनांचा समावेश अहे. यात भारतातील बहुताशं प्रमखु 

शहर ेसमाद्दवष्ट अहेत. स्वतंत्र ससं्थेद्वार ेतपासले जाणार ेअद्दण प्रमाद्दणत केलेले ऄद्दभसरण 

अकडे हे जाद्दहरात व्यवसाय समदुायासाठी महत्त्वाचे साधन अद्दण महत्त्वपूणु अहेत. 

ब्यरुोची व्यवस्थापन पररषद सचंालक मंडळ म्हणून कायु करते जी मखु्य धोरण बनवणारी 

ससं्था अहे. सदस्य दोन मद्दहन्यातून एकदा भेटतात. 

 ABC मध्ये   

•  प्रकाशक सदस्याचें द्दनवडून अलेले ८ प्रद्दतद्दनधी 

•  जाद्दहरात ससं्था सदस्याचें द्दनवडून अलेले ४ प्रद्दतद्दनधी 

•  जाद्दहरातदार सदस्याचें द्दनवडून अलेले ४ प्रद्दतद्दनधी याचंा समावेश होतो 

कौद्दन्सल ऑफ मॅनेजमेंटचे ऄध्यक्षपद दरवषी सवाुत ज्येष्ठ प्रकाशक सदस्य अद्दण 

कौद्दन्सलवरील सवाुत वररष्ठ गैर-प्रकाशक सदस्य (जाद्दहरात ससं्था अद्दण जाद्दहरातदार) 
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याचं्याकडे चक्राकार पद्धतीने द्ददले जाते. ऄध्यक्षाचंी द्दनवड व्यवस्थापन पररषदेद्वार ेदरवषी 

केली जाते. 

ब्यूरो (ABC) दर सहा मद्दहन्यानंी म्हणजे जानेवारी ते जून अद्दण जलैु ते द्दडसेंबर या 

लेखापरीक्षण कालावधीसाठी सदस्य प्रकाशनांचे ऄद्दभसरण/ पररसचंरण अकडे प्रमाद्दणत 

करते. ब्यरुोच्या द्दवद्दहत लेखापरीक्षण मागुदशुक तत्वे अद्दण कायुपद्धतींनसुार नेमलेल्या 

सनदी लेखापालाकंडून ऄद्दभसरण अकडेवारीचे परीक्षण केले जाते. 

ब्यरुोकडे ब्यरुो परीक्षणाचे एक स्वतंत्र गटदेखील अहे जो ब्यरुोद्वार ेअवश्यक मानले गेले 

म्हणून ऄचानक तपासणी अद्दण पनुपुररक्षण करतात. प्रमाद्दणत पररसचंरण माद्दहती 

प्रामखु्याने द्दवद्दवध माध्यम संस्था, मदु्दित माध्यम जाद्दहरातदार अद्दण सरकारी प्रद्दसद्धी 

द्दवभागादं्वार ेमाध्यम  द्दनयोजनाच्या ईिेशासाठी वापरला जातो. 

१.८ दूरदशथन सहंिता 

१५ सप्टेंबर १९५९ मध्ये दूरदशुनची स्थापना झाली. हे भारत सरकारने स्थापन केलेले 

एक स्वायत्त सावुजद्दनक सेवा प्रसारक अहे, जे भारताच्या प्रसारण मंत्रालयाच्या मालकीचे 

अहे अद्दण प्रसार भारतीच्या दोन द्दवभागापैंकी एक अहे. स्टुद्दडओ अद्दण रान्समीटर 

आन्फ्रास्रर्कचरमध्ये ही भारतातील सवाुत मोठ्या प्रसारण ससं्थापैंकी एक अहे. 

सदुृढ जाद्दहरात पद्धतींचा द्दवकास अद्दण प्रचार करण्यासाठी दूरदशुनने काही अदशु मानके 

घालून द्ददली अहेत. या मानकाचें ईल्लंघन झाल्यास कोणतीही जाद्दहरात स्वीकारली जात 

नाही. 

अचरण मानके खालीलप्रमाण ेअिते: 

१)  जाद्दहरात देशाच्या कायद्याशंी ससुगंत ऄसेल अद्दण नैद्दतकता, सभ्यता अद्दण 

लोकाचं्या धाद्दमुक सवेंदनशीलतेला धर्कका पोहोचणार नाही ऄशा पद्धतीने बनवली 

गेली ऄसेल.   

२)  ऄशा कोणत्याही जाद्दहरातीला परवानगी द्ददली जाणार नाही जी- 

i. कोणत्याही वंश, जात, रगं, पंथ अद्दण राष्रीयत्वाचा ईपहास करते; 

ii. भारतीय राज्यघटनेच्या कोणत्याही द्दनदेशात्मक तत्त्वाचं्या द्दकंवा आतर कोणत्याही 

तरतदुीच्या द्दवरुद्ध अहे; 

iii. लोकानंा गनु्ह्यासाठी प्रवतृ्त करते, ऄव्यवस्था द्दकंवा द्दहसंाचार करते द्दकंवा कायद्याचे 

ईल्लंघन करते द्दकंवा कोणत्याही प्रकार ेद्दहसंा द्दकंवा ऄश्लीलतेचा गौरव करते; 

iv. गनु्हेगारी आष्ट म्हणून सादर करते; 

v.  परकीय राज्याशंी मैत्रीपूणु सबंंधावंर द्दवपररत पररणाम करते; 
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vi. राष्रीय द्दचन्ह, द्दकंवा राज्यघटनेचा कोणताही भाग द्दकंवा अदरणीय नेते, राज्याचे 

मान्यवर, द्दवद्दवध धमांशी सबंंद्दधत देव अद्दण पैगबंर याचें ऄपमान करते 

vii. प्रत्यक्ष द्दकंवा ऄप्रत्यक्षपणे द्दसगारटे अद्दण तंबाखू ईत्पादने, मद्य, दारू अद्दण आतर 

मादक पदाथांशी सबंंद्दधत द्दकंवा प्रोत्साहन देते. 

viii. द्दस्त्रयाचं्या द्दचत्रणात सवु नागररकाचं्या  घटनात्मक हमींचे ईल्लंघन करते जसे की 

समानता अद्दण सधंी अद्दण व्यक्तीचा सन्मान. 

द्दवशेषत: मद्दहलाचंी बदनामी करणाऱ्या कोणत्याही जाद्दहरातींना परवानगी द्ददली जाणार 

नाही. मद्दहलानंा ऄशा प्रकार े द्दचद्दत्रत केले जाउ नये जे द्दनष्क्रीय, द्दवनम्र गणुावंर जोर देते 

अद्दण त्यानंा कुटंुब अद्दण समाजात गौण, दयु्यम भूद्दमका बजावण्यास प्रोत्साद्दहत करते. 

स्त्री-परुुषाचं्या द्दचत्रणामळेु परस्पर ऄनादर वाढू नये. 

ix.  सशस्त्र दल, द्दनमलष्करी दल, पोलीस, वाहतूक पोलीस आत्यादी ससं्थानंा कमी लेखते. 

३)   खालील सेवासंाठीची जाद्दहरात स्वीकारली जात नाही. 

i. द्दवनापरवाना रोजगार सेवा; 

ii. जादूटोणा अद्दण समंोहनाचा दावा करणारे; 

iii. घोडदौड द्दकंवा आतर सधंीसाधू खेळाशंी सबंंद्दधत बेद्दटंग द्दटप्स अद्दण मागुदशुक पसु्तके 

आ. 

४)  दूरदशुन शैक्षद्दणक ससं्था/महाद्दवद्यालयाचं्या जाद्दहराती स्वीकारते. तथाद्दप, द्दवद्यार्थयांची 

द्ददशाभूल होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी ससं्था/महाद्दवद्यालये खरी ऄसल्याची 

खात्री करणे अवश्यक अहे. 

दूरदशुन हॉद्दलडे ररसॉटु्स अद्दण हॉटेल्सशी सबंंद्दधत जाद्दहराती देखील स्वीकारते. 

दूरदशुनवर स्थावर मालमते्तशी सबंंद्दधत जाद्दहराती देखील स्वीकारल्या जातात  ज्यात 

फ्लॅट/जमीन द्दवक्री, व्यावसाद्दयक अद्दण द्दनवासी भाड्याने फ्लॅट्स देण्याच्या  जाद्दहराती 

ऄसतात.   

दूरदशथनने देखील प्रसारणास परिानगी हदली अि:े 

i.  द्दवत्तीय सेवांसह द्दवदेशी ईत्पादने अद्दण परदेशी बकँा; 

ii.  दाद्दगने अद्दण मौल्यवान मोती; 

iii.  सेबीने मंजूर केलेले म्यचु्यऄुल फंड; 

iv.  केसाचें रगं; 

v.  वैवाद्दहक ससं्था. 
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तथाद्दप, खोट्या दाव्यामंळेु दशुकाचंी द्ददशाभूल होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी, ऄसे 

ठरवण्यात अले अह े की ऄशा सवु जाद्दहरातींच्या शेवटी खालीलप्रमाणे सूचनेच्या 

स्वरूपात वैधाद्दनक सदंेश ऄसणे अवश्यक अहे: 

"जाद्दहरातदाराद्वार े केलेल्या दाव्याचं्या खरपेणा तपासण्याची जबाबदारी सवुस्वी दशुकाचंी 

ऄसेल " ऄसा सल्ला द्ददला जातो.  

५)  ग्राहक सरंक्षण कायदा, १९८६ मध्ये नमूद केल्यानसुार जाद्दहरात केलेल्या वस्तूंमध्ये 

कोणत्याही प्रकारचा दोष द्दकंवा कमतरता ऄसणार नाही. 

६)  जोपयंत हमीच्या पूणु ऄटींचे महासचंालक, दूरदशुन याचं्याद्वार े तपासणी होत नाही 

अद्दण जाद्दहरातीत स्पष्टपणे नमूद केलेल्या गोष्टी त्यानंा ईपलब्ध करून द्ददल्या नाहीत 

तोपयंत कोणत्याही जाद्दहरातीमध्ये "गॅरटंी" द्दकंवा "गॅरटंीड" आत्यादी शब्द नसावेत. 

खरदेीदाराने द्दवक्रीच्या द्दठकाणी द्दकंवा मालासह द्दलद्दखत स्वरूपात. सवु प्रकरणामंध्ये 

ऄटींमध्ये खरदेीदारासाठी ईपलब्ध ईपचारात्मक कारवाइचे तपशील समाद्दवष्ट करणे 

अवश्यक अहे. कोणत्याही जाद्दहरातीमध्ये खरदेीदाराचे कायदेशीर ऄद्दधकार काढून 

घेण्याचा द्दकंवा कमी करण्याचा हेतू ऄसलेल्या कोणत्याही गॅरटंीचा थेट द्दकंवा गद्दभुत 

सदंभु नसावा. 

७)  तादं्दत्रक साद्दहत्य आत्यादींमधील वैज्ञाद्दनक द्दकंवा सादं्दख्यकीय ईतार,े सामान्य दशुकाचं्या 

जबाबदारीच्या योग्य भावनेनेच वापरले जाउ शकतात. ऄप्रासदं्दगक माद्दहती अद्दण 

वैज्ञाद्दनक शब्दाचा वापर दाव्यानंा वैज्ञाद्दनक अधार ऄसल्याचे द्ददसण्यासाठी जो 

त्याचं्याकडे नाही त्यासाठी केला जाणार नाही. मयाुद्ददत वैधतेची अकडेवारी सावुद्दत्रक 

सत्य ऄसल्याचे द्ददसून येइल.ऄशा प्रकार ेसादर केली जाउ नये.   

८)  जाद्दहरातदार द्दकंवा त्यांचे एजंट हे  कोणतेही दावे, प्रशसंापते्र द्दकंवा ईदाहरणे द्दसद्ध 

करण्यासाठी परुावे सादर करण्यासाठी तयार ऄसले पाद्दहजेत. ऄसे परुावे मागवण्याचा 

अद्दण त्याचं्या पूणु समाधानासाठी त्याचंी तपासणी करण्याचा ऄद्दधकार 

महासचंालकांना अहे. ऄद्दनवायु गणुवत्ता द्दनयंत्रण अदेशांद्वार े समाद्दवष्ट ऄसलेल्या 

वस्तूंच्या बाबतीत, जाद्दहरातदाराने या ईिेशासाठी सरकारद्वार े मान्यताप्राप्त 

ससं्थाकंडून गणुवत्ता प्रमाणपत्र सादर करावे. 

९)  जाद्दहरातींमध्ये दसुऱ्या ईत्पादन द्दकंवा सेवासंाठी ऄपमानास्पद सदंभु ऄसू नयेत. 

१०)  वास्तद्दवक अद्दण तलुनात्मक द्दकमतींच्या बाबतीत कुठल्याही प्रकार ेद्ददशाभूल होइल 

ऄशा  प्रकारची जाद्दहरात ऄसू नये  

१.९ साराशं 

हे प्रकरण अपल्याला द्दवद्दवध पारपंाररक माध्यमे अद्दण त्यांचे फायदे अद्दण मयाुदा जाणून 

घेण्यास सक्षम करते. द्दवद्दवध माध्यमामंध्ये मदु्दित माध्यम (वतृ्तपत्र अद्दण माद्दसक), प्रसारण 

माध्यम (रदे्दडओ अद्दण दूरदशुन), बद्दहस्थ माध्यम (द्दबलबोडु, पोस्टसु, द्दनऑन द्दचन्हे, 

राद्दन्झट जाद्दहराती, होद्दडंग, खरदेीचा द्दबंद ु जाद्दहरात, द्दवडंो शॉद्दपंग याचंा समावेश अहे. 
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द्दडस्प्ले, हवाइ जाद्दहरात. नवीन यगुातील माध्यम जसे की द्दडद्दजटल मीद्दडया द्दकंवा आंटरनेट, 

ज्यामध्ये त्याचे स्वरूप, महत्त्व अद्दण मयाुदा यांचा समावेश होतो. 

पढेु या प्रकरणामध्ये माध्यम सशंोधनाची सकंल्पना समाद्दवष्ट अहे जी जाद्दहरातीसाठी 

अद्दण योग्य पे्रक्षकांसाठी योग्य माध्यम द्दनवडण्यासाठी घेतलेल्या चरणांचा सदंभु देते. 

शेवटी, या प्रकरणामध्ये ऑद्दडट ब्यरुो ऑफ सकुुलेशन (ABC) अद्दण दूरदशुन संद्दहतेचा 

समावेश अहे जे जाद्दहरातींच्या द्दनयमनासाठी महत्त्वाचे साधन अहेत. 

१.१० स्िाध्याय 

प्रश् क्रमाकं १ खालील द्दवधाने सत्य अहेत की ऄसत्य अहते ते सागंा 

१.  रदे्दडओ जाद्दहरात गद्दतशीलता दतेे. 

२.  आंटरस्टीद्दशयल जाद्दहराती आंटरनेटवर अढळतात. 

३.  द्दनयतकाद्दलकाचं्या जाद्दहरातींचे सदंभु मूल्य जास्त ऄसते. 

४.  दूरदशुन हे भारतातील जनसवंादाचे सवाुत वेगाने वाढणार ेमाध्यम अहे. 

५.  बद्दहस्थ माध्यम हे सवंादाचे सवाुत जनेु माध्यम अहे. 

६.  जाद्दहरातींसाठी आंटरनेट हे सवाुत वेगाने वाढणार ेमाध्यम अहे. 

७. समाज माध्यमातून व्यावसाद्दयक प्रचार केला जातो. 

८.  दूरदशुनवरील जाद्दहरातींना दीघु अयषु्य ऄसते. 

९.  द्दचत्रपट जाद्दहरात फक्त श्राव्य प्रभाव देते. 

१०.  वेबसाआट हे बद्दहःस्थ जाद्दहरातींचे एक रूप अहे. 

११.  बद्दहस्थ जाद्दहरात हे नवयगुीन माध्यम अहे. 

१२. ABC द्वार ेप्रमाद्दणत पररसचंरण अकडे द्दमळवणे ऄद्दनवायु अहे. 

प्रश्न क्रमांक २  खालील संज्ञा  व्यायया/स्पष्ट करा. 

१. मदु्दित  मीद्दडया 

२. प्रसार माध्यम 

३. घराबाहेरील जाद्दहरात 

४. द्दचत्रपट जाद्दहरात 

५. द्दडद्दजटल माध्यम 
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प्रश्न क्रमांक ३  थोडलयात ईत्तर े द्या 

१. मदु्दित मीद्दडयाचे फायदे अद्दण मयाुदा स्पष्ट करा. 

२. दूरदशुन जाद्दहरातींचे फायदे अद्दण तोटे काय अहेत? 

3. बद्दहस्थ जाद्दहरात म्हणजे काय? त्याच्या मयाुदा स्पष्ट करा. 

४. द्दचत्रपटाच्या जाद्दहरातींचे फायदे सूचीबद्ध अद्दण स्पष्ट करा. 

५. आंटरनेट जाद्दहरातीचे द्दवद्दवध प्रकार स्पष्ट करा. 

६. टीप द्दलहा: एबीसी. 

७. टीप द्दलहा: दूरदशुन सदं्दहता. 
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२ 

जाहहरात मोहहमेचे हनयोजन 

प्रकरण संरचना  

२.० ईद्दिष्ट े

२.१ पररचय 

२.२ जाद्दहरात मोद्दहमेचे द्दनयोजन 

२.३ जाद्दहरात ईद्दिष्टे ठरद्दिण्याच्या पायऱ्या 

२.४ डी ए जी एम ए अर ( DAGMAR)  नमनुा 

२.५ जाद्दहरातींचे ऄंदाज पत्रक   

२.६ माध्यमांचे ध्येय अद्दण ईद्दिष्टे  

२.७ माध्यम द्दनयोजनाची प्रद्दिया 

२.८ साराशं  

२.९ स्िाध्याय  

२.० उहिष्ट े

ह्या द्दिभागाचा ऄभ्यास केल्यानतंर द्दिद्याथी खालील घटक समजण्यात सक्षम होतील:  

• जाद्दहरात मोद्दहमेचे द्दनयोजन करण्याच्या पायऱ्या  

• जाद्दहरात ईद्दिष्टे ठरिण्यासाठी पायऱ्या समजून घेणे अद्दण मांडणे  

• डी ए जी एम ए अर (DAGMAR) नमनु्यािर चचाा करणे 

• जाद्दहरातीचे ऄंदाजपत्रक ठरिणार े घटक अद्दण जाद्दहरात ऄंदाजपत्रक ठरिण्याच्या 

पद्धती समजून घेणे 

• माध्यमांचे ईद्दिष्टे द्दनधााररत करणे- पोहोच, िारिंारता अद्दण जी अर पी (GRPs)  

• माध्यमाचं्या द्दनयोजनाची प्रद्दिया समजून घेणे अद्दण माडंणी करणे  

• माध्यम द्दनिडताना द्दिचारात घेतलेल्या घटकाचें द्दिशे्लषण करणे 

• माध्यमाचं्या िेळापत्रकाचे धोरण ठरिण्याची पद्धत समजून घेणे 

२.१ पररचय 

अपण पाद्दहलेल्या िाचलेले द्दकंिा ऐकलेले या जाद्दहराती अपणास अठित नाहीत द्दकंिा 

अपण काही दलुाक्ष करतो. त्यामळेु या जाद्दहरातींिर जाद्दहरातदाराने केलेला खचा (पैसा) 

िाया जातो अद्दण जाद्दहरातदाराने लद्दययत पे्रक्षकापंयंत जो जाद्दहरात सदंेश पोहोचिायचा 

होता, तो पोहोचत नाही. ईत्पादन द्दकंिा सेिेचा प्रचार करण्यासाठी सदु्दनयोद्दजत धोरण 

ऄसणे अिश्यक अहे. जाद्दहरात ऄद्दभकरण जाद्दहरातदारांना प्रभािी जाद्दहरात मोद्दहमेचे 
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द्दनयोजन करण्यास मदत करते. सदु्दनयोद्दजत जाद्दहरात मोद्दहमेमळेु जाद्दहरातदाराला त्याचा 

व्यिसाय बाजारात कुठे अहे हे मोजण्यासाठी, त्याच्या जाद्दहरात मोद्दहमाचंी स्पधाकाशंी 

तलुना करून, त्याद्वार े जाद्दहरातदाराला त्याच्या ईत्पादनाची द्दकंिा सेिेची सामर्थया अद्दण 

कमकुितपणाचे मूल्यांकन करण्यास मदत करते. 

२.२ जाहहरात मोहीम हनयोजन 

२.२.१ अथथ आहण व्याख्या:  

जाद्दहरात मोद्दहमा हे जाद्दहरात सदंेशाचें गट अहेत जे नेहमी सारखे ऄसतात. ते काही 

ठराद्दिक िेळी िेगिेगळ्या प्रकारच्या माध्यमामंध्ये ठेिलेले समान सदंेश अद्दण धारणा 

सामाद्दयक करतात. दसुऱ्या शब्दात, ते मध्यिती कल्पना द्दकंिा सदंेशाचा सदंभा देते जे 

जाद्दहरात मोद्दहमेतील सिा जाद्दहरातींमध्ये प्रद्दतद्दबंद्दबत होते.  

२००६ मध्ये, ऍपलने पद्दहले 'गेट ऄ मॅक' व्यािसाद्दयक ईपिम बाजारात अणला, ज्यामध्ये 

ऄनिुमे 'मॅक' अद्दण 'पीसी' चे प्रद्दतद्दनधीत्ि करणार े दोन कलाकार सभंाषण करतात 

ज्यामध्ये पीसी ला स्ितः बदल कमी अधदु्दनक भासिले गेले. िषााच्या ऄखेरीस ऍपलने 'गेट 

ऄ मॅक' मोद्दहमेऄंतगात १९ जाद्दहराती अरभं केल्या होत्या. या द्दिनोदी, परतं ुअिमकपणे 

स्पधाात्मक जाद्दहरात मोद्दहमेने ग्राहकानंा लगेच भरुळ घातली. डन अद्दण बाबान याचं्या मते 

"जाद्दहरात मोद्दहमेमध्ये द्दिद्दिध माध्यमामंध्ये ठेिलेल्या जाद्दहरातींची माद्दलका समाद्दिष्ट ऄसते 

जी ईद्दिष्टे पूणा करण्यासाठी द्दिपणन अद्दण सपें्रषण पररद्दस्थतीच्या द्दिशे्लषणािर अधाररत 

ऄसतात." 

२.२.२ जाहहरात मोहहमचेे हनयोजन करण्याचे टप्पे: 

१) बाजार संशोधन:  

जाद्दहराती/जाद्दहरात ऄद्दभकरणाने ईत्पादनाची जाद्दहरात करण्यासाठी बाजार सशंोधन केले 

पाद्दहजे. बाजार सशंोधनामळेु ग्राहक, ईत्पादन, बाजाराची द्दस्थती, स्पधाा आ. अकलन 

होण्यास मदत होते. जे प्रभािी जाद्दहरात मोद्दहमेची रचना करण्यास सक्षम करते. 

२) लहययत प्रके्षक पररभाहषत करण:े  

जाद्दहरातदार/जाद्दहरात एजन्सीला हे माद्दहत ऄसणे अिश्यक अहे की त्याचे ईत्पादन कोण 

खरदेी करणार अहे अद्दण कोणाला लयय केले पाद्दहजे. त्याने लद्दययत पे्रक्षकाचं्या 

लोकसखं्या अद्दण खरदेी ितानाबिल माद्दहती गोळा केली पाद्दहजे. त्यानसुार, जाद्दहरात 

मोहीम लद्दययत पे्रक्षकाचं्या खरेदी ितानािर प्रभाि टाकण्यासाठी बनिली गेली पाद्दहजे. 

३) जाहहरात मोहहमचेी उहिष्ट ेपररभाहषत करण:े  

जाद्दहरातदाराने जाद्दहरात मोद्दहमेचे स्पष्ट ईद्दिष्ट पररभाद्दषत केले पाद्दहजे. जाद्दहरात मोद्दहमेची 

ईद्दिष्टे जागरूकता द्दनमााण करणे, ब्रडँ प्रद्दतमा द्दिकद्दसत करणे, बाजारपेठेतील द्दहस्सा 

िाढिणे आत्यादी ऄसू शकतात. ही ईद्दिष्टे जाद्दहरात मोद्दहमेच्या द्दनयोजन प्रद्दियेत मागादशान 

करतात. 
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४) जाहहरात अंदाजपत्रक  ठरवण:े 

या टप्पप्पयािर, जाद्दहरातदार जाद्दहरात मोद्दहमेसाठी द्दनधीचे िाटप करतो. जाद्दहरात 

मोद्दहमेसाठी द्दनधीचे िाटप करताना, जाद्दहरातदाराने द्दिद्दिध घटक जसे की लयय बाजार, 

माध्यमांचा प्रकार, स्पधाा, मागील ऄंदाज पत्रक, द्दनधीची ईपलब्धता आत्यादींचा द्दिचार करणे 

अिश्यक अहे.    

५) जाहहरात संदेश ठरवण:े  

जाद्दहरातदार/जाद्दहरात ऄद्दभकरणाने जाद्दहरात सदंेश ठरिणे अिश्यक अहे. थीम/सदंेश, ह े

लद्दययत पे्रक्षकामंध्ये लोकद्दप्रय झाले पाद्दहजे. ते जाद्दहरातीच्या कथा मंडळाचा द्दिचार 

करतात. ईदा.: सतूंर साबणाच्या जाद्दहरातीमध्ये, एक तरुण मलुगी िाद्य िाजिते अद्दण 

द्दतची मलुगी जिळून जाते अद्दण द्दतला 'मम्मी' म्हणते अद्दण द्दतची तरुण त्िचा ९-१० 

िषांच्या मलुीची अइ ऄसल्याबिल सिांना अश्चया िाटते. त्यानंी जाद्दहरातीत िापरायचे रगं, 

ग्राद्दिक्स, सगंीत अद्दण अिाज, भाषा, द्दजगंल्स छोटीशी गीत आत्यादी बाबी ठरिणे गरजेचे 

ऄसते. 

६) माध्यमांची हनवड:  

माध्यम म्हणजे चॅनेल ज्याद्वार े लद्दययत पे्रक्षकापंयंत जाद्दहरात सदंेश पोहोचद्दिला जातो. 

द्दिद्दिध जाद्दहरात माध्यमामंध्ये टीव्ही, रदे्दडओ, ितृ्तपत्र, माद्दसक, मैदानी, आंटरनेट आत्यादींचा 

समािेश होतो. माध्यमांची द्दनिड प्रसारमाध्यमाचंी पोहोच, ऄंदाजपत्रक, स्पधाकाचें माध्यम, 

माध्यम प्रद्दतबंध, जाद्दहरात मोद्दहमेचे ईद्दिष्ट आत्यादी घटकािंर ऄिलंबून ऄसते. माध्यम 

द्दकंिा माध्यमाचें सयंोजन करून त्याच्या ईत्पादनांची जाद्दहरात करण्यासाठी जाद्दहरातदार 

कोणत्याही माध्यमांची द्दनिड करू शकतात.     

७) माध्यमांचे वेळापत्रक:  

या टप्पप्पयािर, जाद्दहरातदार प्रत्येक प्रसारमाध्यमामंध्ये जाद्दहरात देण्याची िेळ अद्दण 

िारिंारता ठरितो. द्दिद्दिध माध्यमाचंी िेळापत्रक धोरण िापरली जाउ शकतात ज्यात 

फ्लाआद्दटंग, बद्दस्टंग, पद्दल्सगं, स्टेडी, पयाायी मद्दहना आ. ईदा.: बद्दस्टंग स्रॅटेजीमध्ये, 

सरुुिातीच्या काळात मोठ्या प्रमाणािर जाद्दहरात केली जाते अद्दण ईिाररत कालािधीत 

सामान्य जाद्दहरात केली जाते. पद्दल्सगं धोरणामंध्ये, जाद्दहरातदार द्दिद्दशष्ट कालािधीसाठी 

भरपूर जाद्दहराती घेतो, नतंर द्दिद्दशष्ट कालािधीसाठी मयााद्ददत जाद्दहराती अद्दण पनु्हा द्दिद्दशष्ट 

कालािधीसाठी भरपूर जाद्दहरात करतो.  

८) मोहीम राबवण:े  

या टप्पप्पयािर जाद्दहरात एजन्सी योजनेनसुार जाद्दहरात मोहीम तयार करते. जाद्दहरात मोहीम 

प्रसारमाध्यमामंध्ये चालिण्यापूिी त्याची पूिा चाचणी घेणे अिश्यक अहे. पूिा-चाचणीमळेु 

जाद्दहरात मोद्दहमेतील तादं्दत्रक त्रटुी शोधणे शक्य होते, ऄशा त्रटुी िेळेिर दरुुस्त केल्या जाउ 

शकतात. त्यानतंर िेळापत्रकानसुार जाद्दहरात मोहीम चालिली जाते. त्यानतंर जाद्दहरात  

मोहीमोत्तर चाचणी (पोस्ट टेद्दस्टंग ) ही केली जाते. जाद्दहरात मोहीम लद्दययत पे्रक्षकानंा 



   

 

जाहहरात - II 

 

30 

जाद्दहरात सदंेश योग्यररत्या समजला अहे की नाही तसेच लद्दययत ग्राहकाचं्या खरदेी 

ितानािर त्याचा प्रभाि  शोधण्यात सक्षम करते.  

२.३ जाहहरातींची उहिष्ट ेठरहवण्याच्या पायऱ्या 

द्दिद्दशष्ट जाद्दहरात धोरणे पार पाडण्यापूिी अद्दण जाद्दहरात मोद्दहमेची ऄंमलबजािणी 

करण्यापूिी, ईद्दिष्टे द्दनद्दश्चत करणे अिश्यक अहे. जाद्दहरातीची ईद्दिष्टे स्पष्टपणे पररभाद्दषत 

केल्याद्दशिाय, प्रभािी जाद्दहरात मोहीम साध्य करणे कठीण होइल. जाद्दहरातीची ईद्दिष्ट े

खालील प्रमाणे ऄसू शकतात:  

• द्दििी अद्दण निा 

• ब्रडँबिल जागरूकता द्दनमााण करणे,  

• ब्रडँ प्रद्दतमा द्दिकद्दसत करणे,  

• बाजारातील स्पधेला तोंड देणे 

• ब्रडँबिल सकारात्मक दृद्दष्टकोन द्दिकद्दसत करणे 

• ग्राहकाचें मन िळिणे 

• ब्रडँ द्दनष्ठा द्दिकद्दसत करणे 

• ग्राहकानंा ईत्पादन/सेिेबिल स्मरण करून देणे  

जाहहरातींची उहिष्ट ेठरवण्यासाठीच्या पायऱ्या 

१) लहययत प्रके्षक ओळखण े:  

जाद्दहरातदाराने जाद्दहरात सदंेश प्रसाररत ककरण्यासाठी लद्दययत पे्रक्षक ओळखले पाद्दहजेत. 

जाद्दहरातदार लोकसखं्याशास्त्र, सायकोग्राद्दिक (मानसशास्त्रीय), सोद्दशयोग्राद्दिक 

(समाजशास्त्रीय) अद्दण भौगोद्दलक स्थानािर अधाररत लद्दययत पे्रक्षक द्दनिडू शकतात. 

लद्दययत पे्रक्षकाचंी योग्य ओळख ग्राहकाचं्या गरजा पूणा करणाऱ्या जाद्दहरातींचे प्रस्ताि 

बनिण्यास सक्षम करले अद्दण पररणामी ग्राहकाचें समाधान होइल. ईदाहरणाथा, तरुणानंा 

अकद्दषात करण्यासाठी, निीनतम शैली जाद्दहरातीमध्ये दाखिली जाउ शकते. त्याचप्रमाणे 

गदृ्दहणींना अकद्दषात करण्यासाठी काही द्दििीचे जाद्दहरात प्रस्ताि  ईदाहरणाथा सिलत,  

एकत्र सिलत प्रस्ताि आत्यादी दाखिल्या जाउ शकतात.  

२) जाहहरात उहिष्ट ेहनहित करण:े  

या टप्पप्पयािर जाद्दहरातदाराने जाद्दहरात ईद्दिष्टे द्दनद्दश्चत करणे अिश्यक अहे. जागरुकता 

द्दनमााण करणे, ब्रडँ प्रद्दतमा द्दिकद्दसत करणे, द्दििी अद्दण निा िाढिणे आत्यादी ईद्दिष्टे ऄसू 

शकतात. ईद्दिष्टे जाद्दहरातदारानसुार बदलू शकतात. ईत्पादन/सेिेच्या पररचयाच्या 

टप्पप्पयािर, निीन ईत्पादनाबिल जागरूकता द्दनमााण करणे हा ईिेश ऄसू शकतो. िाढीच्या 

टप्पप्पयािर ब्रडँ प्रद्दतमा द्दिकद्दसत करणे द्दकंिा ईत्पादन/सेिेची अठिण करून देणे हे ईद्दिष्ट 
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ऄसू शकते. ईदा. लद्दययत पे्रक्षकामंध्ये जागरूकता द्दनमााण करण्याच्या ईिेशाने आंदलेुखा 

द्दब्रगंा हेऄर ऑआल नकुतेच बाजारात अरभंीत  करण्यात अले अहे. द्दलम्का त्याचं्या 

लद्दययत पे्रक्षकानंा ईत्पादनाची अठिण करून देण्यासाठी जाद्दहरात करते. 

३) जाहहरात अंदाजपत्रक ठरवण:े  

जाद्दहरातीचे ईद्दिष्ट ठरिल्यानंतर, जाद्दहरातदाराने जाद्दहरात ऄंदाजपत्रक देखील ठरिािे 

लागते. जाद्दहरातींच्या ईिेशाचा जाद्दहरातींच्या ऄंदाजपत्रकािर पररणाम होतो. ईदाहरणाथा, 

राष्ट्रीय अद्दण अंतरराष्ट्रीय स्तरािर जागरुकता द्दनमााण करण्याचे ईद्दिष्ट ऄसल्यास, 

ऄद्दधकची  ऄंदाजपत्रद्दकय तरतूद  अिश्यक अह ेअद्दण जर स्थाद्दनक के्षत्रात जागरूकता 

द्दनमााण करायची ऄसेल तर कमी जाद्दहरात ऄंदाजपत्रद्दकय तरतूद अिश्यक अहे. 

४) सजथनशील (हिएहटव्ह) धोरण ेबनहवण:े  

जाद्दहरातदाराने जाद्दहरातीसाठी सजानशील धोरणे अखली पाद्दहजेत. या टप्पप्पयािर जाद्दहरात 

एजन्सी महत्त्िाची भूद्दमका बजािते. लेखक, कला द्ददग्दशाक, लेअईट द्दडझायनर आत्यादींचा 

समािेश ऄसलेली जाद्दहरात एजन्सीचा सजानशील सघं सजानशील जाद्दहरात मोद्दहमेची 

रचना करण्यास मदत करते. ईदाहरणाथा , “दाग ऄच्छे ह”ै – सिा  एक्सेल, “िेद्दिकॉल का 

मजबूत जोड” – िेद्दिकॉल आ. ही सजानशील जाद्दहरात मोहीम धोरणाचंी काही ईदाहरणे 

अहेत ज्यामळेु त्यानंा त्याचें ईद्दिष्ट साध्य करता अले अहे.  

५) माध्यमांची हनवड:  

जाद्दहरातदाराने त्याच्या ईत्पादनाची/सेिेची जाद्दहरात करण्यासाठी योग्य माध्यम द्दनिडणे 

अिश्यक अहे. जाद्दहरातींचे ऄंदाज पत्रक, जाद्दहरातीचे ईद्दिष्ट, स्पधाकाचंी रणनीती, के्षत्र 

व्याप्ती ऄशा द्दिद्दिध घटकामंुळे  माध्यम  द्दनिडीिरही पररणाम होतो. ईदाहरणाथा, 

जाद्दहरातदाराला त्याच्या ईत्पादन/सेिेसाठी गदृ्दहणींना लयय करायचे ऄसल्यास, तो  

दूरद्दचत्रिाणी माध्यम द्दनिडू शकतो. त्याचप्रमाणे, कामािर  कायाालयामध्ये जाणाऱ्यांना 

लयय करण्यासाठी  मोठमोठे िलक (अईटडोऄर) हा सिोत्तम पयााय अहे.  

६) जाहहरात मोहहमचेी अंमलबजावणी:  

जाद्दहरात एजन्सी जाद्दहरात ईद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी जाद्दहरात मोहीम राबिते. ह ेऄद्दभयान 

के्षत्रद्दनहाय, कालािधीद्दनहाय अद्दण प्रसारमाध्यमद्दनहाय राबद्दिण्यात येते. ईदा., बोरोप्पलस 

बॉडी लोशन जाद्दहरात भारतात (के्षत्रद्दनहाय) द्दहिाळ्याच्या हगंामात (कालािधीनसुार) 

द्दिद्दिध माध्यमामंध्ये चालिली जाते. 

७) जाहहरात मोहहमचेी पररणामकारकता मोजण:े  

जाद्दहरात मोहीम राबिल्यानंतर, जाद्दहरातदार अद्दण जाद्दहरात एजन्सी एकद्दत्रतपणे 

जाद्दहरातीची पररणामकारकता मोजतात अद्दण जाद्दहरातींचे जे ईद्दिष्ट ठरिण्यात अले होते, 

ते साध्य झाले की नाही हे मोजतात. जर ईद्दिष्ट े साध्य झाली नाहीत, तर त्याची कारणे 

शोधली जातात अद्दण योग्य ती सधुारात्मक कारिाइ केली जाते.  
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२.४ डी ए जी एम ए आर ( DAGMAR)  प्रारूप  

डी ए जी एम ए अर हे १९६१ मध्ये रसेल एच. कोली यांनी प्रस्ताद्दित केलेले जाद्दहरात 

प्रारूप अहे. डी ए जी एम ए अर म्हणजे " जाद्दहरात पररणामासंाठी मोजमाप करणे ऄशा 

प्रकार ेयाला पररभाद्दषत केलेले अहे" त्यानंी जाद्दहरात ईद्दिष्ट ेठरिण्यासाठी अद्दण जाद्दहरात 

मोद्दहमेचे पररणाम मोजण्यासाठी प्रारूप  द्दिकद्दसत केले.  

डी ए जी एम ए अर मॉडेलनसुार जाद्दहरातींच्या ऄंद्दतम ईद्दिष्टामध्ये सपें्रषणाचे काया, 

जागरूकता द्दनमााण करणे, माद्दहती प्रदान करणे अद्दण ितृ्ती द्दिकद्दसत करणे अद्दण लद्दययत 

पे्रक्षकाकंडून ईत्पादनासाठी कृती सरुद्दक्षत करणे समाद्दिष्ट अहे. ह े प्रारूप सचुद्दिते की 

लद्दययत पे्रक्षकाकंडून ईत्पादनाची स्िीकृती द्दमळद्दिण्यासाठी ब्रडँने ईत्तीणा होणे अिश्यक 

अहे. डी ए जी एम ए अर  (ए सी सी ए) ACCA प्रारूपद्वार ेग्राहकानंा मागादशान करण्याचा 

प्रयत्न करते. या दृद्दष्टकोनानसुार, प्रत्येक खरदेीला चार चरणे येतात; जागरूकता, अकलन, 

खात्री अद्दण कृती.  

१)  जागरूकता: लद्दययत पे्रक्षकांकडून खरदेीची िताणूक ऄपेद्दक्षत करण्यापूिी, त्यानंा 

ईत्पादन अद्दण कंपनीबिल जागरूक करणे अिश्यक अहे. जाद्दहरात द्दियाकलापांचे 

प्रारदं्दभक सपें्रषण काया ईत्पादन/सेिेबिल जागरूकता िाढिणे अहे. 

२)  आकलन: लयय ् पे्रक्षकाचं्या खरदेीच्या ितानाला ईते्तद्दजत करण्यासाठी स्ित:च 

जागरूकता परुशेी नाही. ईत्पादन अद्दण ससं्थेची माद्दहती अद्दण समज अिश्यक 

अहे. येथे जाद्दहरात द्दियाकलापाचें सपें्रषण काया म्हणज े ग्राहकानंा ईत्पादनाची 

िैद्दशष््टये अद्दण ईत्पादन िापरण्याचे िायदे समजून घेणे. ईदा. पतंजली टूथपेस्ट 

ब्रडँसाठी लद्दययत पे्रक्षकाचें लक्ष िेधण्यासाठी, त्यानंी हे ऄधोरदे्दखत केले की ते 

नैसद्दगाक पदाथांपासून बनलेले(हबाल) अहे अद्दण ऄद्दधक प्रभािी अहे. त्यामळेु त्यांना 

ऄद्दधकाद्दधक ग्राहक अकद्दषात करण्यास मदत झाली.  

३)  खात्री: या टप्पप्पयािर खात्रीची भािना (द्दिश्वास) स्थाद्दपत होते. स्िारस्य अद्दण प्राधान्ये 

तयार करून, ग्राहकानंा खात्री पटते की पढुील खरदेी करताना द्दिद्दशष्ट ईत्पादन 

िापरून पहािे. येथे जाद्दहरात द्दियाकलापांचे सपें्रषण काया म्हणजे पे्रक्षकाचंा द्दिश्वास 

तयार करणे अद्दण ईत्पादनाची शे्रष्ठता सागूंन ते खरदेी करण्यासाठी त्याचें मन 

िळिणे.  

४) हिया: ही ऄंद्दतम पायरी अह ेज्यामध्ये ईत्पादनाची ऄंद्दतम खरदेी समाद्दिष्ट ऄसते. 

ग्राहकाला ईत्पादन खरदेी करण्यास प्रितृ्त करणे हा यामागचा ईिेश अहे. यात 

ग्राहकाकंडून काही कृती समाद्दिष्ट अहेत जसे की दकुानाला भेट देणे द्दकंिा प्रथमच 

ब्रडँ िापरणे.  
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२.५ जाहहरात अदंाजपत्रक 

२.५.१ अथथ: 

स्पधेचा सामना करण्यासाठी अद्दण ईत्पादनाची द्दििी िाढिण्यासाठी, प्रत्येक कंपनी 

जाद्दहरातींिर भरपूर रक्कम खचा करते. ऄब्जािधी रुपये खचा करणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या 

अघाडीिर अहेत तर भारतीय कंपन्या जाद्दहरातींिर करोडो रुपये खचा करतात. त्यामळेु 

या खचााचे द्दनयोजन करणे गरजेचे अहे. जाद्दहरातींिर खचा केलेला पैसा ही ऄशी गुतंिणूक 

अहे जी केिळ ब्रडँबिल जागरूकता द्दनमााण करण्यासाठीच नाही तर जाद्दहरातदाराची द्दििी 

अद्दण निा िाढिण्यासही मदत करते. 

जाद्दहरात ऄंदाजपत्रक म्हणजे जाद्दहरातदार िेगिेगळ्या जाद्दहरात द्दियाकलापासंाठी बाजूला 

ठेिलेल्या रकमेचा सदंभा देते. द्दिद्दशष्ट कालािधीसाठी िेगिेगळ्या जाद्दहरातींसाठी खचा 

केल्या जाणाऱ्या द्दिद्दिध रकमांची ही तपशीलिार योजना अहे.  

मोठ्या ससं्थामंध्ये जाद्दहरात व्यिस्थापक द्दकंिा अद्दथाक व्यिस्थापन याचं्याशी 

सल्लामसलत करून जाद्दहरात ऄंदाजपत्रक तयार करतात. काही ससं्थामंध्ये द्दिपणन 

व्यिस्थापक त्याचं्या िररष्ठ ऄद्दधकाऱ्याचं्या समन्ियाने जाद्दहरात ऄंदाजपत्रक तयार 

करतात. ऄनेक िेळा मोठ्या कंपन्या त्याचें जाद्दहरात ऄदंाजपत्रक तयार करण्यासाठी 

जाद्दहरात ऄद्दभकरणाची मदत घेतात. जाद्दहरात एजन्सी अद्दण कंपनीच्या जाद्दहरात 

द्दिभागाचे प्रमखु चचाा करतात अद्दण जाद्दहरात ऄंदाजपत्रक तयार करतात. छोट्या 

ससं्थेमध्ये मालक स्ितः द्दकंिा िररष्ठ ऄद्दधकारी चचाा करून त्याचें जाद्दहरात ऄंदाजपत्रक 

तयार करतात.   

२.५.२ जाहहरातींचे अंदाजपत्रक ठरवणार ेघटक 

१) जाहहरातीची वारवंारता:  

जाद्दहरात ऄंदाजपत्रक जाद्दहरातीच्या िारिंारतेिर ऄिलंबून ऄसते. जाद्दहरातीची िारिंारता 

जाद्दहरात द्दकती िेळा दाखिली गेली याचा सदंभा देते. जाद्दहरातीची िारिंारता ऄद्दधक 

ऄसल्यास, ऄंदाजपत्रक ऄद्दधक अद्दण ईलट ऄसािे. ईदा. डेटॉल साबण, द्दलझोल, 

एऄरटेल आत्यादी ईत्पादनाचं्या जाद्दहराती दरुद्दचत्र माध्यमािर िारिंार दाखिल्या जातात 

त्यामळेु त्याचं्या जाद्दहरातींचे बजेट ऄद्दधक ऄसते.    

२) स्पधथक:  

जाद्दहरातदाराचे जाद्दहरात ऄंदाजपत्रक स्पधाकाने त्याच्या जाद्दहरात मोद्दहमेिर खचा केलेल्या 

रकमेिर ऄिलंबून ऄसते. ईदाहरणाथा, व्होडािोन, एऄरटेल अद्दण आतर सारख्या दूरसचंार 

कंपन्याचं्या बाबतीत, जेव्हा एका द्दिद्दशष्ट दूरसचंार कंपनीची जाद्दहरात िाढते, तेव्हा आतर 

दूरसचंार कंपनी त्याचं्या जाद्दहरात मोद्दहमेिर ऄद्दधक खचा करतात.   
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३) माध्यमांचा प्रकार:   

द्दिद्दिध माध्यमामंध्ये मदु्दित माध्यमे (ितृ्तपत्र, माद्दसक आ.), प्रसारण माध्यमे (टीव्ही, रदे्दडओ 

आ.), मैदानी माध्यमे (होद्दडंग्ज, सिंमण आ.), द्दडद्दजटल माध्यम आत्यादींचा समािेश होतो. 

माध्यमांचा प्रकार जाद्दहरात ऄंदाजपत्रकािर पररणाम करतो. ईदा. ितामानपत्र अद्दण 

माद्दसक माध्यमांच्या तलुनेत दूरद्दचत्रिाणी माध्यम  महाग अहे. तसेच आटंरनेटिर ऄशी 

काही सकेंतस्थळ अहते, (काही साआट्स अहेत)  द्दजथे जाद्दहरातदार त्याच्या ईत्पादनांच्या 

जाद्दहरातीसाठी द्दिनामूल्य द्दकंिा काही नाममात्र द्दकंमत मोजण्यासाठी स्ितःची सकेंतस्थळ 

तयार करू शकतात. काही जाद्दहरातदार जाद्दहरातीच्या ईिेशाने ऄनेक माध्यम द्दनिडतात 

त्यानतंर जाद्दहरात ऄंदाजपत्रक  िाढिले जाते.  

४) प्रके्षकांचा प्रकार:  

जर पे्रक्षक ईच्च ईत्पन्न गटातील ऄसतील, तर जाद्दहरातदाराला व्ही एि एक्स VFX, 

पयाटन स्थळे, कलाकार (मॉडेल्स) आत्यादींिर खचा करणे अिश्यक अहे. ऄशािेळी 

जाद्दहरातीचे ऄंदाजपत्रक िाढते. त्यामळेु पे्रक्षकाचंा प्रकार जाद्दहरातदाराच्या जाद्दहरात 

ऄंदाजपत्रकच्या िाटपािर प्रभाि टाकतो. ईदा. ईच्च ईत्पन्न गटाला लयय करणाऱ्या 

अद्दलशान कारच्या जाद्दहरातींमध्ये, व्ही एि एक्स VFX, कलाकार / खेळाडू (मॉडेल्स), 

स्थळे आत्यादींिर भरपूर पैसे खचा केले जातात.  

५) जाहहरात मोहहमचेे उहिष्ट:  

जाद्दहरात मोद्दहमेची ईद्दिष्टे जागरूकता द्दनमााण करणे, ब्रडँ प्रद्दतमा द्दिकद्दसत करणे, 

ईत्पादनाबिल स्मरण करून दणेे, सकारात्मक दृष्टीकोन द्दिकद्दसत करणे याप्रमाणे ऄसतात. 

ईदाहरणाथा , ब्रडँ प्रद्दतमा द्दिकद्दसत करणे हे ईद्दिष्ट ऄसल्यास, लद्दययत पे्रक्षकाचं्या मनात 

ईत्पादनाची प्रद्दतमा द्दनद्दश्चत करण्यासाठी जाद्दहरातदाराला जाद्दहरातीची िारिंारता िाढिणे 

अिश्यक अहे, ऄशा पररद्दस्थतीत जाद्दहरात ऄंदाजपत्रक ऄद्दधक ऄसणे अिश्यक अहे. 

६) उत्पादन जीवन चिाचा टप्पा (PLC):  

सामान्यतः, ईत्पादन, ईत्पादन जीिन चिाच्या द्दिद्दिध टप्पप्पयातूंन  जाते. ज्यामध्ये 

पररचयाचा टप्पपा, िाढीचा टप्पपा, पररपक्ितेचा टप्पपा अद्दण शेिटी घसरणीचा टप्पपा समाद्दिष्ट 

ऄसतो. ईत्पादन जीिन चिाच्या पररचय अद्दण िाढीच्या टप्पप्पयािर, जाद्दहरातींचे 

ऄंदाजपत्रक, सभंाव्यामंध्ये जागरुकता द्दनमााण करण्यासाठी अद्दण नतंर लद्दययत पे्रक्षकाचं्या 

मनात ब्रडँ प्रद्दतमा द्दनमााण करण्यासाठी ऄद्दधक अहे. घसरणीच्या टप्पप्पयािर बजेट कमी केले 

जाउ शकते; परतं ुजाद्दहरातदाराने जाद्दहरात मोद्दहमेिर ऄद्दधक खचा केला तरीही कंपनीची 

द्दििी िाढण्याची ऄपेक्षा कमीच ऄसते.  

७) व्यवस्थापन तत्त्वज्ञान:  

कोणत्याही ईद्योगाचे व्यिस्थापन तत्त्िज्ञान जाद्दहरात ऄंदाजपत्रकािर प्रभाि टाकते. काही 

व्यिस्थापनांना ऄसे िाटते की जाद्दहरात अद्दण निा याचंा सकारात्मक सबंंध अहे, ऄशा 

पररद्दस्थतीत ते जाद्दहरातींिर ऄद्दधक खचा करतात. अजही ऄसे व्यिस्थापक अहेत ज्यानंा 



 

 

जाहहरात मोहहमचेे हनयोजन 

 

35 

ऄसे िाटते की जाद्दहरात  ईद्योगाच्या नफ्यात योगदान देत नाही, म्हणून ते जाद्दहरातींिर 

कमी खचा करतात अद्दण ते आतर काही जाद्दहरात धोरण ऄिलंबतात.  

८) मागील जाहहरात अंदाजपत्रक:  

जाद्दहरात ऄंदाजपत्रकाची रक्कम ठरिताना, जाद्दहरातदार मागील जाद्दहरात ऄंदाजपत्रकाचा 

अधार म्हणून घेउ शकतो. साधारणपणे, मागील िषीच्या जाद्दहरात ऄंदाजपत्रकाच्या 

तलुनेत जाद्दहरातदार ऄद्दधक खचा करतात. त्यामळेु सध्याचे जाद्दहरात ऄंदाजपत्रक 

ठरिताना भूतकाळातील जाद्दहरातींचे ऄंदाजपत्रक हे देखील महत्त्िाचे घटक अहेत.  

९) वापरून झाल्यावर उरलेल्या पैशांची/हनधीची  (हडस्पोजेबल फंड) उपलब्धता:  

द्दडस्पोजेबल िंड म्हणजे सिा खचा िेडल्यानतंर खचा करण्यासाठी ईपलब्ध ऄसलेले िंड. 

द्दडस्पोजेबल िंड ऄद्दधक ऄसल्यास, जाद्दहरातदार जाद्दहरात ऄंदाजपत्रकसाठी ऄद्दधक 

द्दनधीचे िाटप करले अद्दण नसल्यास त्याईलट.   

१०) क्षेत्राची व्यापकता :  

जाद्दहरात  ऄंदाजपत्रक ठरिताना जाद्दहरातीद्वार े के्षत्राची व्यापकता देखील द्दिचारात  घेतली 

जाते. राष्ट्रीय द्दकंिा अंतरराष्ट्रीय स्तरािरील जाद्दहरातींचे मोठे के्षत्र व्यापारचे ऄसेल, तर 

जाद्दहरातीचे ऄंदाज पत्रक ऄद्दधक ऄसािे लागते. स्थाद्दनक के्षत्रासाठी, जाद्दहरात ऄंदाजपत्रक 

कमी ऄसू शकते.  

२.५.३ जाहहरातींचे अंदाजपत्रक तयार करण्याच्या पद्धती: 

१) हविी पद्धतीची टक्केवारी:  

ही जाद्दहरात ऄंदाजपत्रक तयार करताना जाद्दहरातदारादं्वार ेिापरली जाणारी सिाात जास्त 

िापराची पद्धत अहे. या पद्धतीत जाद्दहरातींचे ऄंदाजपत्रक द्दििी द्दकंिा ऄंदाजे द्दििीची 

ठराद्दिक द्दनद्दश्चत टक्केिारी म्हणून मोजले जाते. हे द्दििीच्या एकूण रकमेिर अधाररत अहे. 

ईदाहरणाथा , एबीसी कंपनीची मागील िषी एकूण द्दििी. रु. २०,००,०००/- होती. अता 

या पद्धतीनसुार कंपनीने जाद्दहरात  ऄंदाजपत्रकास साठी गेल्या िषीच्या द्दििीपैकी १०% 

िाटप करण्याचा द्दनणाय घेतला. तर चालू िषााचे जाद्दहरात  ऄंदाजपत्रक रु. २,००,०००/- 

(म्हणजे रु.२०,००,००० लाखाचे १०%)  ऄसणार अहे. 

२) नफ्याची टक्केवारी पद्धत:  

या पद्धतीमध्ये कंपन्या त्याचें  ऄंदाज पत्रक त्याचं्या सध्याच्या द्दकंिा ऄंदाद्दजत नफ्याच्या 

ठराद्दिक टक्केिारीिर  द्दनधााररत करतात. ईदाहरणाथा, एबीसी  प्रा.चा निा. चालू िषाात रु. 

१०,००,०००/- अहे. अता या पद्धतीनसुार कंपनीने यािषीच्या नफ्याच्या १०% 

जाद्दहरात ऄंदाज पत्रकासाठी िाटप करण्याचा द्दनणाय घेतला. त्यामळेु चालू िषााचे जाद्दहरात  

ऄंदाजपत्रक रु.१,००,०००/- (म्हणजे रु. १०,००,००० लाखाचे १०%) अहे. 

 



   

 

जाहहरात - II 

 

36 

३)  नग (युहनट) हविी पद्धत:  

ही पद्धत द्दििी पद्धतीच्या टक्केिारीतील िरक अहे. ही पद्धत ग्राहक द्दटकाउ ईत्पादने 

द्दकंिा ईच्च द्दकंमतीच्या ईत्पादनासंाठी िापरली जाते. या पद्धतीमध्ये, जाद्दहरातदार 

द्दिकल्या गेलेल्या प्रत्येक नगासाठी (यदु्दनटसाठी) जाद्दहरातीसाठी िाटप करण्यासाठी द्दिद्दशष्ट 

रक्कम ठरितो. हे द्दिकल्या गेलेल्या नागाच्या प्रमाणािर अधाररत अहे. ईदाहरणाथा, 

एबीसी प्रा. द्दल.ने प्रत्येक द्दििी केलेल्या कारच्या जाद्दहरातीिर प्रद्दत कार रु. १०००/- खचा 

करण्याचा द्दनणाय घेतला. चालू िषाात कंपनीने ५००० कारची द्दििी केली अहे. तर चालू 

िषााचे जाद्दहरात ऄंदाजपत्रक रु. ५०,००,०००/- (म्हणजे रु. १०००/- प्रद्दत यदु्दनट X 

५००० यदु्दनट द्दिकले)  ऄसणार अहे. 

४) स्पधथक समता पद्धत: 

या पद्धतीमध्ये स्पधाकाचं्या जाद्दहरात बजेट िाटपाच्या अधार े जाद्दहरात बजटेचा ऄंदाज 

लािला जातो. कंपनीच्या ईद्दिष्टािंर ऄिलंबून ते एकतर समान, कमी द्दकंिा जास्त ऄसू 

शकते. ही पद्धत सोपी ऄसली तरी योग्य नाही. कारण स्पधेची पररद्दस्थती 

जाद्दहरातदारानंसुार द्दभन्न ऄसू शकते, स्पधाकाचे ईद्दिष्ट द्दभन्न ऄसू शकते द्दकंिा त्याने 

जाद्दहरात ऄंदाजपत्रक तयार करण्याची योग्य पद्धत द्दनिडली नसेल.   

५) परवडणारी पद्धत:  

जाद्दहरात ऄंदाजपत्रक िाटपाची ही एक ऄद्दतशय सोपी पद्धत अहे. आतर सिा खचााची 

जबाबदारी कंपनीने घेतल्यानंतर ईरलेले पैसे जाद्दहरातींसाठी िाटप करते. या पद्धतीला 

"अपल्याला परिडणार े  खचा" ऄसेही म्हणतात. या पद्धतीचा ऄिलंब करणाऱ्या कंपन्या 

जाद्दहरातीला खचा मानतात. ज्ञानाचा ऄभाि अद्दण जाद्दहरातींच्या भूद्दमकेची कमकुित समज 

यामळेु लहान व्यिसायक ऄनेकदा ही पद्धत िापरतात. 

६) अहनयंहत्रत पद्धत:  

ही पद्धत पूणापणे व्यिस्थापनाच्या द्दििेकबदु्धीिर ऄिलंबून अहे. जाद्दहरात ऄंदाजपत्रक 

िाटपासाठी कोणताही तका सगंत द्दकंिा पद्धतशीर द्दिचार नाही. बाजाराच्या गरजेनसुार नव्हे 

तर व्यिस्थापनाच्या मानद्दसक अद्दण अद्दथाक बाधंणीिर अधाररत ऄंदाजपत्रक ठरिले 

जाते. 

७) भूतकाळातील अनभुव आहण अंतज्ञाथन:  

या पद्धतीमध्ये, जाद्दहरातदार त्याचं्या मागील ऄनभुि अद्दण ऄंतज्ञाानाच्या अधारािर 

जाद्दहरात ऄंदाजपत्रक िाटपाचे द्दनणाय घेतात. 

८) उहिष्ट आहण कायथ पद्धत:  

कोणत्याही कंपनीसाठी ही सिाात योग्य जाद्दहरात ऄंदाजपत्रक पद्धत अहे. जाद्दहरातींचे 

ऄंदाजपत्रक ठरिण्याची ही एक िैज्ञाद्दनक पद्धत अहे. ही पद्धत कंपनीचे स्ितःचे 
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व्यासाद्दयक िातािरण अद्दण अिश्यकता लक्षात घेते. ईद्दिष्ट े अद्दण काया पद्धती 

व्यिस्थापकाला त्याचे प्रचारात्मक ऄंदाजपत्रक द्दिकद्दसत करण्यासाठी मागादशान करतात: 

• द्दिद्दशष्ट ईद्दिष्टे पररभाद्दषत करणे 

• ते साध्य करण्यासाठी कोणते काया करणे अिश्यक अहे हे द्दनधााररत करणे,  

• काया करण्याच्या खचााचा ऄंदाज लािणे.  

२.६ माध्यमाचें ध्येय आहण उहिष्ट े

माध्यमांची द्दनयोजनकार पयंत (प्पलॅनर) ऄनेकदा पोहोच, एकूण रदे्दटंग पॉआंट्स अद्दण 

िारिंारता या तीन परस्परसबंंद्दधत सकंल्पनांचा िापर करून माध्यम योजनेची सपें्रषण 

ईद्दिष्टे पररभाद्दषत करतात. 

१) पोहोच:  

पोहोच म्हणजे द्ददलेल्या कालािधीत, द्दकमान एकदा, एका द्दिद्दशष्ट माध्यम िाहनाच्या 

सपंकाात अलेल्या लोकाचं्या द्दकंिा कुटंुबाचं्या एकूण सखं्येला सूद्दचत करते. प्रत्यक्षात द्दकती 

लोकाचं्या सपंकाात येइल अद्दण जाद्दहरातींचा िापर करतील ऄशा लोकाचं्या सखं्येशी 

पोहोचण्याचा गोंधळ होउ नये. ही िक्त ऄशा लोकाचंी सखं्या अहे ज ेमाध्यमाच्या सपंकाात 

अहेत अद्दण म्हणून त्यानंा जाद्दहरात/व्यािसाद्दयक पाहण्याची/ऐकण्याची सधंी अहे. ह े

खालील ईदाहरणाच्या मदतीने स्पष्ट केले अह:े ईदाहरणाथा, १० कुटंुबापैंकी अठ कुटंुबे 

स्टार प्पलस टीव्ही चॅनलिर एक अठिडा कायािम पाहत अहेत.   िरील ईदाहरणािरून 

१० कुटंुबापैंकी ०८ कुटंुबे ०१ अठिड्याच्या कालािधीत स्टार प्पलस टीव्ही चॅनलिर 

कायािम पाहतात. त्यामळेु स्टार प्पलस िाद्दहनीिरील कायािमाची पोहोच ८०% अहे. 

२)  वारवंारता:  

िारिंारता म्हणजे द्दिद्दशष्ट कालािधीत पोहोचलेल्या व्यक्तींमधील सरासरी कुटंुब द्दकंिा 

व्यक्ती याचंी माध्यम िेळापत्रकाच्या सपंकाात येण्याची सखं्या.  

३) सकल मानाकंन पद्धती (GRP):  

हे पे्रक्षकाचं्या अकाराचे मोजमाप अहे. हे एका सरणीला सदंद्दभात करते जे द्दिद्दशष्ट 

माध्यमादं्वार ेपोहोचलेल्या पे्रक्षकाचं्या अकाराचे मोजमाप करते. हे लोकसखं्येची टक्केिारी 

द्दकंिा घराचंी लोकसखं्या द्दकंिा लोकसखं्येच्या तलुनेत कायािम पाद्दहलेल्या कुटंुबाचंी 

टक्केिारी पररभाद्दषत करते. 

२.७ माध्यम हनयोजनाची प्रहिया 

२.७.१  माध्यमाचें द्दनयोजन म्हणजे, जाद्दहरातींमध्ये, लद्दययत पे्रक्षकापंयंत जाद्दहरात सदंेश 

पोहोचद्दिण्याच्या द्दनणायाचंी माद्दलका होय. माध्यम द्दनयोजन ही ऄशी योजना अहे जी 

जाद्दहरात मोद्दहमेतील खचा, चालण्याच्या तारखा, बाजार, पोहोच, िारिंारता, तका  अद्दण 

रणनीती यासह  माध्यमाच्या िापराचा तपशील देते.  
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जाद्दहरात ऄद्दभकरण त्यांच्या  व्यासाद्दयक ग्राहकांसाठी   माध्यमांचे द्दनयोजन करते. ते 

ईत्पादनाचं्या जाद्दहरातीसाठी माध्यमांचे सिोत्तम सयंोजन द्दनिडण्यात मदत करतात ज े

कमीतकमी खचाात जास्तीत जास्त सभंाव्यतेपयंत पोहोचतील. योग्य माध्यम द्दनयोजन 

प्रभािी जाद्दहरात मोहीम अराखडा करण्यास सक्षम करते.  

२.७.२  माध्यम हनयोजनाची प्रहिया 

१) लहक्षत प्रके्षक पररभाहषत करण े:  

सिा प्रथम,  माध्यम द्दनयोजकाने जाद्दहरात सदंेश सपें्रषण करण्यासाठी लद्दययत पे्रक्षक 

पररभाद्दषत करणे अिश्यक अहे. िय, द्दलंग, ईत्पन्न, व्यिसाय आ.च्या अधारािर पे्रक्षकांचे 

िगीकरण केले जाउ शकते. यामळेु  माध्यम द्दनयोजकाला खचााचा ऄंदाज लािता येतो 

अद्दण जाद्दहरात मोद्दहमेसाठी योग्य माध्यम ठरिता येते. 

२) माध्यम उहिष्ट ेठरवण:े  

माध्यम ईद्दिष्ट हे माध्यम योजनेचे ध्येय अहे.  पोहोच िारिंारता अद्दण जी अर पी (रीच, 

द्दिक्िेन्सी अद्दण ग्रॉस रदे्दटंग पॉआंट्स) च्या सदंभाात सादं्दगतलेली  माध्यम ईद्दिष्टे. 

• पोहोच: हे द्ददलेल्या कालािधीत, द्दकमान एकदा, एका द्दिद्दशष्ट माध्यम िाहनाच्या 

सपंकाात अलेल्या लोकाचं्या द्दकंिा कुटंुबाचं्या एकूण संख्येचा सदंभा देते. 

• वारवंारता: हे द्दिद्दशष्ट कालािधीत पोहोचलेल्या व्यक्तींमधील सरासरी कुटंुब द्दकंिा 

व्यक्ती माध्यम िमयोजनच्या सपंकाात येण्याच्या सखं्येला सूद्दचत करते. 

• ग्रॉस रहेटंग पॉइंट्स (GRP): हे एका सारणीला सदंद्दभात करते ज ेएका द्दिद्दशष्ट मीद्दडया 

चॅनेलद्वार ेपोहोचलेल्या पे्रक्षकांच्या अकाराचे मोजमाप करते. 

३) माध्यम धोरण ेठरवा:  माध्यम धोरणे खालील गोष्टींचा द्दिचार करून ठरिली जाते: 

•  माध्यमाचा प्रकार द्दनिडणे:  माध्यम द्दनयोजकाने द्दिद्दशष्ट  माध्यम प्रकार द्दनिडणे 

अिश्यक अहे द्दकंिा ितृ्तपत्र, माद्दसके, रदे्दडओ, (टीव्ही ) दूरद्दचत्रिाणी, अंतरजाल( 

आंटरनेट), अईटडोऄर आत्यादींचा समािेश ऄसलेल्या माध्यमाचें सयंोजन द्दनिडणे 

अिश्यक अहे.  

• माध्यम वाहक हनवडण:े माध्यम द्दनयोजकाने द्दिद्दशष्ट माध्यम  िाहक द्दकंिा  माध्यम 

िाहकाचे सयंोजन देखील द्दनिडणे अिश्यक अहे. ईदा. जर ितृ्तपत्र माध्यम प्रकार 

म्हणून द्दनिडले ऄसेल, तर माध्यम द्दनयोजकाने कोणते ितृ्तपत्र योग्य अहे हे ठरिायचे 

अहे जसे की द टाआम्स ऑि आंद्दडया, बॉम्बे टाआम्स, द्दमड-डे  

• हनधीचे वाटप:  माध्यम द्दनयोजकाने  माध्यमाचा प्रकार अद्दण  माध्यम िाहक यािर 

ऄिलंबून द्दनधीचे िाटप करणे अिश्यक अहे.  

•  माध्यम वेळापत्रक: हे जाद्दहरातींची सखं्या, जाद्दहरातींचा अकार अद्दण जाद्दहराती 

कोणत्या िेळी द्ददसल्या पाद्दहजेत हे दाखिते.  
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४)  माध्यम हनयोजनाची अंमलबजावणी:  

या टप्पप्पयािर  माध्यम द्दनयोजन माध्यम खरदेी करतो.  माध्यम खरदेी म्हणजे द्दनिडलेल्या 

माध्यमामंध्ये (िेळ द्दनद्दश्चती) िेळ अद्दण जागा राखीि करणे. त्यानतंर, द्दनिडक माध्यमामंध्ये 

जाद्दहरात ठेिली जाते. शेिटी,  माध्यम द्दनयोजक  िेळापत्रकानसुार द्दनिडलेल्या 

माध्यमामंध्ये जाद्दहरात द्ददसते की नाही यािर लक्ष ठेितो.  

५) मूल्यमापन आहण पाठपुरावा:  

शेिटी, माध्यम द्दनयोजकाने माध्यम योजनेच्या ऄंमलबजािणीचे मूल्यमापन अद्दण 

पाठपरुािा करणे अिश्यक अहे. यामळेु माध्यमाचंी ईद्दिष्टे साध्य होतात की नाही ह े

शोधण्यास मदत होते. यशस्िी रणनीती अत्मद्दिश्वास द्दनमााण करण्यास मदत करतात अद्दण 

भद्दिष्ट्यात माध्यम रणनीती द्दिकद्दसत करण्यासाठी सदंभा म्हणून काम करतात अद्दण 

भद्दिष्ट्यात चकुा टाळण्यासाठी ऄपयशाचे कसून द्दिशे्लषण देखील केले जाते. 

२.७.३ माध्यम हनवडताना हवचारात घेतलेले घटक: 

१) उत्पादनाचे स्वरूप:  

केश तेल, टूथपेस्ट, िॉद्दशगं पािडर आत्यादी ईत्पादनाचंा िापर लोक/प्रत्येक कुटंुब करतात. 

ऄशािेळी मदु्दित (द्दप्रंट),  दूरद्दचत्रिाणी,  प्रसार माध्यम (ब्रॉडकास्ट), बाह्य  (अईटडोऄर)  

माध्यम आत्यादी माध्यमांची द्दनिड करता येइल. आलेक्रॉद्दनक िस्तूंसारख्या प्रात्यद्दक्षकाचंी 

अिश्यकता ऄसलेल्या ईत्पादनासंाठी दरुदशान माध्यमांचा िापर केला जाउ शकतो. 

औद्योद्दगक ईत्पादनासंाठी, यादी (कॅटलॉग)  सारखे छापील माध्यमांचा ऄद्दधक योग्य िापर 

अहे.  

२) जाहहरात उहिष्ट:े  

जाद्दहरातींची ईद्दिष्टे ही माध्यमाचं्या द्दनिडीतील प्रमखु बाबी अहेत. माद्दहती देणे, अठिण 

करून देणे, पटिणे, प्रद्दतष्ठा द्दनमााण करणे द्दकंिा द्दििी अद्दण निा िाढिणे हे जाद्दहरातीचे 

ईद्दिष्ट ऄसू शकतात. कंपनीच्या ऄपेक्षा पूणा करण्यास सक्षम ऄसलेल्या माध्यमांची द्दनिड 

होण्याची शक्यता ऄद्दधक ऄसते. 

३)  माध्यमांची हकंमत आहण कंपनीची आहथथक हस्थती:   

माध्यम द्दनिडीचा द्दनणाय  माध्यमाच्या खचाािर अद्दण कंपनी अद्दथाक क्षमता यािर खूप 

प्रभाि पाडतो.  माध्यमामंध्ये जागा अद्दण िेळ खरदेी करण्यासाठी अद्दण  माध्यम 

द्दनिडण्यासाठी अद्दण जाद्दहरात तयार करण्यासाठी कंपनीला अद्दथाक गुतंिणूक करािी 

लागते. टीव्ही, रदे्दडओ, द्दचत्रपट आत्यादी माध्यमामंध्ये िेळ द्दिकत घेणे अद्दण जाद्दहरातीची 

प्रत तयार करणे या दृष्टीने महागडे ऄसते. जागा अद्दण जाद्दहरात सदंेश तयार करणे या 

दोन्ही बाबतीत मदु्दित माध्यमे तलुनेने स्िस्त अहेत. तर काही बाह्य माध्यमांची द्दकंमत 

खूपच कमी अहे. 
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४) व्यवस्थापन तत्वज्ञान:  

व्यिस्थापन तत्िज्ञान हे ठरिते की कोणते माध्यम द्दनिडािे. जाद्दहरातीसाठी ऄद्दधक पैसे 

खचा करणे अद्दण कमी द्दकमतीत ईत्पादन देणे हे कंपनीचे शीषा व्यिस्थापन तत्त्िज्ञान 

नसल्यास, ते स्िस्त माध्यमासंाठी जाउ शकते. 

५) स्पधथकाची रणनीती:  

जाद्दहरातदाराने स्पधाकाची  माध्यम द्दनिड धोरण द्दिचारात घेतले पाद्दहजे. स्पधाकाच्या  

माध्यम धोरणाचा द्दिचार केल्यानतंर, जाद्दहरातदार त्याच्या माध्यम द्दनिडीबाबत द्दनणाय 

घेउ शकतो.  

६) खरदेीदारांचा प्रकार:  

खरदेीदाराचें िय, व्यिसाय, ईत्पन्न, द्दलंग आत्यादी द्दिद्दिध िगांमध्ये िगीकरण केले जाउ 

शकते. ईद्योगासाठी, द्दिद्दशष्ट माध्यमाद्वार ेलयय गट द्दनमााण केले जाउ शकतात द्दकंिा नाही 

हे जाणून घेणे महत्त्िाचे अहे. ईदाहरणाथा , गदृ्दहणींना लयय करण्यासाठी, टीव्ही हे सिोत्तम 

माध्यम ऄसू शकते. िदृ्ध पे्रक्षकासंाठी ितृ्तपत्र हे सिोत्तम माध्यम ऄसू शकते. 

महाद्दिद्यालयीन द्दिद्यार्थयांसाठी  अंतरमायाजाल (आटंरनेट) ह ेसिोत्तम माध्यम ऄसू शकते.  

७)  माध्यम  व्यापक क्षेत्र (सकुथ लेशन/कव्हरजे):   

माध्यमाद्वार े व्यापले गेलेले के्षत्र हा एक महत्त्िाचा द्दनकष अहे. काही माध्यमे जग 

व्यापण्यासाठी सक्षम अहेत तर काही केिळ मयााद्ददत पररसर व्याप ुशकतात. ईदाहरणाथा, 

स्थाद्दनक ितृ्तपते्र मयााद्ददत के्षत्र व्यापतात, द टाआम ऑि आंद्दडया अद्दण द आकॉनॉद्दमक 

टाआम्स सारखी राष्ट्रीय ितृ्तपते्र सपूंणा देश व्यापतात. त्याचप्रमाणे, काही माद्दसके राष्ट्रीय 

अद्दण अंतरराष्ट्रीय प्रसाररत ऄसतात. तसेच  प्रसार माध्यम ( ब्रॉडकाद्दस्टंग)  अद्दण  बाह्य 

माध्यमाच्या बाबतीतही हेच सत्य अहे.  

८) माध्यमांची हवश्वासाहथता आहण प्रहतमा:  

माध्यमांची द्दिश्वासाहाता अद्दण प्रद्दतमा माध्यमाचं्या  द्दनिड द्दनणायािर पररणाम करू शकते. 

प्रद्दतद्दष्ठत ितृ्तपते्र द्दकंिा माद्दसकामंध्ये जाद्दहरातींचे सदंेश कमी दजााच्या माध्यमापेंक्षा जास्त 

प्रभािात्मक ऄसतात. लोक द्दनम्न मानक माध्यमामंध्ये प्रकाद्दशत केलेल्या अिाहनािर 

द्दिश्वास ठेित नाहीत. माध्यमांची प्रद्दतष्ठा ही जाद्दहरातदाराची प्रद्दतष्ठा बनते.  

९) भूतकाळातील अनभुव:  

कंपनीचा स्ितःचा भूतकाळातील ऄनभुि जाद्दहरातींच्या माध्यमािर द्दनणाय घेण्यासाठी 

महत्त्िपूणा ठरू शकतो. ईदाहरणाथा , कंपनीला द्दिद्दशष्ट माध्यम िापरण्याचा पूिीचा 

समाधानकारक ऄनभुि ऄसल्यास, तेच माध्यम पनु्हा िापरण्याची अद्दण त्याईलट 

िापरण्याची ऄद्दधक शक्यता ऄसते. 
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१०) जाहहरात संदेशाचा प्रकार:  

जर एखादा सदंेश साधा अद्दण सहज समजला ऄसेल तर मदु्दित (द्दप्रंट) माध्यमे परुसेे अहे. 

जर एखादा सदंेश द्दक्लष्ट ऄसेल अद्दण कंपनीला त्याचे प्रदशान अद्दण स्पष्टीकरण द्यायचे 

ऄसेल तर प्रसार माध्यमाचं्या गरजेनसुार प्रसाररत करता येउ शकते. 

११) तज्ञांचे मत:  

द्दिपणन तज्ञ द्दकंिा व्यािसाद्दयक अधारािर काम करणाऱ्या सल्लागाराचंा सल्ला योग्य 

माध्यम सचुिण्यासाठी घेतला जाउ शकतो. हे तज्ञ, जाद्दहरातीत ईत्पााादनाचंी 

बाजारातील पररद्दस्थतीच्या द्दिशे्लषणाच्या अधारे, योग्य माध्यामाचंी द्दशिारस करू 

शकतात. त्याचं्याकडे या के्षत्रातील ऄनभुि अद्दण कौशल्य ऄसल्याने, ते ईत्पादन अद्दण 

कंपनीच्या अद्दथाक द्दस्थतीच्या सदंभाात प्रत्येक माध्यमाच्या योग्यतेचा न्याय करण्यासाठी 

चागंल्या द्दस्थतीत ऄसतात. ते त्याचं्या सल्लागार सेिासंाठी शलु्क अकारतात.  

१२) माध्यम हनबंध: 

द्दसगारटे, िाआन अद्दण ऄल्कोहोल सारख्या ईत्पादनानंा रदे्दडओ अद्दण दूरदशानिर जाद्दहरात 

करण्याची परिानगी नाही. ऄशा ईत्पादनासंाठी पोस्टर द्दकंिा छापील माध्यमाचंा स्थाद्दनक 

दकुानामंध्ये िापर केला जाउ शकतो. 

२.७.४ माध्यम िमयोजन धोरण: 

१)  बहस्टंग: या धोरणातंगात, सरुुिातीच्या काळात मोठ्या प्रमाणािर जाद्दहरात केली जाते 

अद्दण ईिाररत कालािधीत सामान्य जाद्दहरात केली जाते. ईदा. जाद्दहरातदार पद्दहल्या 

मद्दहन्यात ५०% जाद्दहरातीिर खचा करतो अद्दण ईिाररत ५०% ईिाररत ११ मद्दहन्यातं 

खचा होतो.  

२)  पहल्संग: या धोरणातंगात, जाद्दहरातदार द्दिद्दशष्ट कालािधीसाठी मोठ्या जाद्दहराती, 

नतंर द्दिद्दशष्ट कालािधीसाठी मयााद्ददत जाद्दहराती अद्दण पनु्हा  अिमक जाद्दहराती आ. 

िापर करतो ईदा. जाद्दहरातदार पद्दहल्या ४ अठिड्यासंाठी  जोरदार जाद्दहरात अद्दण 

नतंर पढुील ४ अठिड्यापंयंत मयााद्ददत जाद्दहराती अद्दण पढुील ४ अठिड्यासंाठी 

पनु्हा जोरदार जाद्दहरात करतात.   

३)  फ्लाइहटंग: या रणनीती ऄंतगात, जाद्दहरातदार द्दिद्दशष्ट कालािधीसाठी जोरदार 

जाद्दहरात करतात, नतंर द्दिद्दशष्ट कालािधीसाठी जाद्दहरातीं खदं्दडत करतात अद्दण 

पनु्हा अिमक जाद्दहरात करतात. जाद्दहरातीतील ब्रेकला हाआˈऐटस ् (hiatus) ऄसे 

सबंोधले जाते. ईदा. जाद्दहरातदार प्रथम ४ अठिडे अिमक जाद्दहराती घेतो अद्दण 

नतंर पढुील ४ अठिडे कोणतीही जाद्दहरात देत नाही अद्दण पढुील ४ अठिडे पनु्हा 

अिमक जाद्दहरात करतो.   

४)  हगंामी: या रणनीती ऄंतगात, जाद्दहरातदार हगंामा दरम्यान ईत्पादन जाद्दहराती हाती 

घेतात अद्दण हगंाम सपंल्यानतंर कोणतीही जाद्दहरात केली जात नाही. ही रणनीती 

हगंामी ईत्पादनासंाठी िापरली जाते जसे की कापड, पादत्राणे, त्िचेची काळजी घेणार े
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ईत्पादने आ. ईदा. बोरोप्पलस बॉडी लोशन द्दकंिा च्यिनप्राशची जाद्दहरात द्दहिाळ्यात 

पाहायला द्दमळते. डरमीकूल द्दप्रकली हीट पािडरची जाद्दहरात ईन्हाळ्यात पाहायला 

द्दमळते. 

५)  स्टेहपंग शेड्यूल: या धोरणातंगात, हगंाम सरुू झाल्यािर कमी प्रमाणात जाद्दहराती सरुू 

होतात अद्दण हळूहळू िाढतात. येथे द्ददिसेंद्ददिस जाद्दहराती दाखद्दिल्या जाण्याचे 

प्रमाण िाढत अहे. ह ेनिीन ईत्पादनाकडे लद्दययत पे्रक्षकाचें लक्ष िेधून घेण्यास मदत 

करते.   

६)  स्टेप-डाउन शेड्यूल: या रणनीती ऄंतगात, हगंाम सरुू झाल्यािर मोठ्या प्रमाणािर 

जाद्दहराती सरुू होतात अद्दण हळूहळू कमी होतात. येथे द्ददिसेंद्ददिस, दाखद्दिल्या 

जाणाऱ्या जाद्दहरातींची सखं्या कमी होत अहे. 

७)  हस्थर / सम वेळापत्रक: या धोरणातंगात जाद्दहरात द्दस्थर अद्दण सतत केली जाते. 

ईदा. दूरदशानिर दररोज बातम्या सपंल्यानतंर, कुटंुब द्दनयोजन कायािमाची जाद्दहरात 

दाखिली जाते 

८)  पयाथयी महहना: या धोरणानसुार, िषाातील प्रत्येक पयाायी मद्दहन्यात जाद्दहरात केली 

जाते.  

२.८ साराशं 

जाद्दहरात मोद्दहमा हे जाद्दहरात माद्दहतीचे गट अहेत जे सारखेच ऄसतात. ते काही ठराद्दिक 

िेळी िेगिेगळ्या प्रकारच्या माध्यमामंध्ये ठेिलेले समान सदंेश सामाद्दयक करतात. दसुऱ्या 

शब्दात, ते मध्यिती कल्पना द्दकंिा सदंेशाचा सदंभा देते जे जाद्दहरात मोद्दहमेतील सिा 

जाद्दहरातींमध्ये प्रद्दतद्दबंद्दबत होते.  

प्रभािी जाद्दहरात मोहीम जाद्दहरात ईद्दिष्टे साध्य करण्यास सक्षम करतात.  द्दििी अद्दण निा 

िाढिणे, ब्रडँबिल जागरूकता द्दनमााण करणे, ब्रडँची प्रद्दतमा द्दिकद्दसत करणे, बाजारपेठेतील 

स्पधेला सामोर े जाणे, ब्रडँबिल सकारात्मक दृष्टीकोन द्दिकद्दसत करणे, ग्राहकाचें मन 

िळिणे, ब्रडँ द्दनष्ठा द्दिकद्दसत करणे, ग्राहकांना ईत्पादनाची अठिण करून देणे हे 

जाद्दहरातीचे ईद्दिष्ट ऄसू शकतात. 

डी ए जी एम ए अर प्रारूप सचुद्दिते की लद्दययत पे्रक्षकाकंडून ईत्पादनाची स्िीकृती 

द्दमळद्दिण्यासाठी ब्रडँने ईत्तीणा होणे अिश्यक अहे. डी ए जी एम ए अर -  एसीसीए प्रारूप 

द्वार ेग्राहकानंा मागादशान करण्याचा प्रयत्न करते. या दृद्दष्टकोनानसुार, प्रत्येक खरदेीला चार 

चरणे येतात; जागरूकता, अकलन, खात्री अद्दण कृती. 

जाद्दहरात ऄंदाज पत्रक म्हणजे जाद्दहरातदार िेगिेगळ्या जाद्दहरात द्दियाकलापासंाठी बाजूला 

ठेिलेल्या रकमेचा सदंभा देते. द्दिद्दशष्ट कालािधीसाठी िेगिेगळ्या जाद्दहरातींसाठी खचा 

केल्या जाणाऱ्या द्दिद्दिध रकमांची ही तपशीलिार योजना अहे. जाद्दहरात  ऄंदाजपत्रकािर 

पररणाम करणाऱ्या द्दिद्दिध घटकामंध्ये जाद्दहरातीची िारिंारता, स्पधाकाची जाद्दहरात धोरण,  

माध्यमाचा प्रकार, पे्रक्षकाचंा प्रकार, जाद्दहरात मोद्दहमेचे ईद्दिष्ट, ईत्पादनाच्या जीिन चिाचा 
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टप्पपा आत्यादींचा समािेश होतो. जाद्दहरात  ऄंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी िेगिेगळ्या 

पद्धती िापरल्या जातात ज्यात द्दििी पद्धतीची टक्केिारी, नफ्याची टक्केिारी, (यदु्दनट) नग 

द्दििी पद्धत, प्रद्दतस्पधी समानता पद्धत, परिडणारी पद्धत, ऄद्दनयदं्दत्रत पद्धत, मागील 

ऄनभुि अद्दण ऄंतज्ञाान याचंा समािेश होतो. 

माध्यमाचं्या ईद्दिष्टामंध्ये पोहोच, एकूण मानाकंन गणु अद्दण िारिंारता याचंा समािेश होतो. 

पोहोच म्हणजे द्ददलेल्या कालािधीत, द्दकमान एकदा, एका द्दिद्दशष्ट माध्यम िाहनाच्या 

सपंकाात अलेल्या एकूण लोकाचंी द्दकंिा कुटंुबाचंी सखं्या.  िारिंारता म्हणजे ठराद्दिक 

कालािधीत पोहोचलेल्या व्यक्तींमधील सरासरी कुटंुब द्दकंिा व्यक्ती  माध्यमांच्या 

िेळापत्रकाच्या सपंकाात येण्याची सखं्या. जी अर पी (GRP) हे पे्रक्षकाचं्या अकाराचे 

मोजमाप अहे. 

माध्यम द्दनयोजन, जाद्दहरातींमध्ये, लद्दययत पे्रक्षकानंा जाद्दहरात सदंेश द्दितरणाचा समािेश 

ऄसलेल्या द्दनणायांची माद्दलका अहे.  माध्यम द्दनयोजन ही योजना अहे जी जाद्दहरात 

मोद्दहमेमध्ये  माध्यमाच्या िापराचा तपशील देते, ज्यामध्ये खचा, चालू तारखा, बाजार, 

पोहोच, िारिंारता, तका  अद्दण धोरणे याचंा समािेश होतो. ईत्पादनाचे स्िरूप, जाद्दहरात 

ईद्दिष्ट,े व्यिस्थापन तत्त्िज्ञान,  माध्यमाची द्दकंमत अद्दण कंपनीची अद्दथाक द्दस्थती, 

स्पधाकाचंी रणनीती, खरदेीदाराचंा प्रकार,  माध्यम व्यापकता के्षत्र (सकुा लेशन/कव्हरजे) 

आत्यादी माध्यमांची द्दनिड करताना द्दिद्दिध घटकाचंा द्दिचार केला जातो. जाद्दहरात 

चालिण्यासाठी द्दिद्दिध माध्यम  िेळापत्रक धोरणे िापरली जातात. जसे की बद्दस्टंग, 

पद्दल्सगं, फ्लाआद्दटंग, सीझनल, स्टेद्दपंग शेड्यूल, स्टेप-डाईन शेड्यूल, स्टेडी / आव्हन 

शेड्यूल अद्दण पयाायी मद्दहना. 

२.९ स्वाध्याय   

ररकाम्या जागा भरा  

१)  _________ हा मध्यिती कल्पना द्दकंिा सदंेशाचा सदंभा देतो जो जाद्दहरात 

मोद्दहमेतील सिा जाद्दहरातींमध्ये द्ददसून येतो. (जाद्दहरातीची द्दकंमत, जाद्दहरातीची भरपाइ, 

जाद्दहरात मोहीम) 

२) ____________ हे जाद्दहरात ईिेशाचे ईदाहरण अह.े (ब्रडँबिल जागरूकता 

द्दनमााण करणे, ब्रडँ प्रद्दतमा द्दिकद्दसत करणे, दोन्ही) 

३) डी ए जी एम ए अर जाद्दहरात प्रारूप __________________ यानंी १९६१ 

मध्ये प्रस्ताद्दित केले होते. (रसेल कॉली, द्दिद्दलप कोटलर, एि डब्लू  टेलर) 

४) डी ए जी एम ए अर जाद्दहरात प्रारूपमध्ये खरदेीच्या ४ चरणाचंा समािेश होतो: 

जागरूकता, अकलन, द्दिश्वास अद्दण __________________ (कृती, पे्रक्षक, ऄंकेक्षण) 

५)  ____________ म्हणजे जाद्दहरातदार िेगिेगळ्या जाद्दहरात द्दियाकलापासंाठी 

बाजूला ठेिलेल्या रकमेचा सदंभा देते. (जाद्दहरात ऄंकेक्षण, जाद्दहरात अज पत्रक, जाद्दहरात 

पे्रक्षक) 
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६) जाद्दहरात  ऄंदाजपत्रकाच्या ____________ पद्धतीमध्ये, जाद्दहरात  

ऄंदाजपत्रकाची द्दििी द्दकंिा ऄंदाजे द्दििीची ठराद्दिक द्दनद्दश्चत टक्केिारी म्हणून गणना केली 

जाते. (स्पधाक समता, द्दििीची टक्केिारी, ऄद्दनयदं्दत्रत) 

७) ________________ द्ददलेल्या कालािधीत, द्दकमान एकदा, एका द्दिद्दशष्ट माध्यम 

िाहनाला ईघड झालेल्या लोकाचं्या द्दकंिा कुटंुबाचं्या एकूण सखं्येचा सदंभा देते. (पोहोच, 

िारिंारता, जी अर पी) 

८) जाद्दहरात माध्यम द्दनिडताना ____________ घटकाचा द्दिचार केला जातो. 

(खरदेीदाराचा प्रकार, ईत्पादनाचे स्िरूप, दोन्ही) 

९) ______________ धोरणातंगात, सरुुिातीच्या काळात मोठ्या प्रमाणािर 

जाद्दहरात केली जाते अद्दण ईिाररत कालािधीत सामान्य जाद्दहरात केली जाते. (बद्दस्टंग, 

पद्दल्सगं, फ्लाआद्दटंग) 

१०) _____________ धोरणातंगात, जाद्दहरातदार हगंामा दरम्यान हाती घेतात अद्दण 

हगंामा सपंल्यािर कोणतीही जाद्दहरात केली जात नाही. (पद्दल्सगं, फ्लाआद्दटंग, सीझनल) 

खालील संज्ञा स्पष्ट करा 

१) जाद्दहरात ईद्दिष्ट े

२) डी ए जी ए एम ए अर  प्रारूप  

३) जाद्दहरात ऄंदाज पत्रक  

४) पोहोच  

५) िारिंारता 

६) जीअरपी 

७) माध्यम द्दनयोजन 

८) बद्दस्टंग 

९) फ्लाआद्दटंग 

१०) पद्दल्सगं 

थोडक्यात उत्तर ेहलहा  

१) जाद्दहरात मोद्दहमेचे द्दनयोजन करण्याच्या द्दिद्दिध पायऱ्या स्पष्ट करा. 

२) जाद्दहरातीचे ईद्दिष्ट ठरिण्यासाठी द्दिद्दिध पायऱ्या स्पष्ट करा.  

३) जाद्दहरातीच्या डी ए जी ए एम ए अर  (DAGMAR) प्रारूपिर टीप द्दलहा. 
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४) जाद्दहरात ऄंदाजपत्रक ठरिणाऱ्या द्दिद्दिध घटकांची चचाा करा. 

५) जाद्दहरात  ऄंदाजपत्रक  द्दनधााररत करण्याच्या पद्धतींचे िणान करा.  

६)  माध्यम ईद्दिष्टािंर टीप द्दलहा -  

७) माध्यम द्दनयोजनामध्ये कोणती प्रद्दिया समाद्दिष्ट अहे? 

८) माध्यम द्दनिडताना द्दिचारात घेतलेल्या द्दिद्दिध घटकाचंा द्दिस्तार करा. 

९)  माध्यम िेळापत्रकाच्या धोरणांची तपशीलिार चचाा करा. 

 

 

 

***** 
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 ३ 

जाहहरातीतील सजजनशीलतेची मूलभूत तत्त्व े

प्रकरण संरचना  

३.०  ईद्दिष्ट े

३.१  पररचय 

३.२  जाद्दहरातींमध्ये सजजनशीलतेचे महत्त्व 

३.३  सजजनशील सदं्दिप्त 

३.४  द्दहहज्यऄुलायझेशन / कल्पनाद्दचत्र  

३.५  खरदेी हेतू 

३.६  द्दवक्री गणु 

३.७  ऄपील 

३.८  ऄद्दितीय द्दवक्री प्रस्ताव (य ुएस पी) 

३.९  ऄनमुोदक 

३.१०  नामादं्दकत हयक्तींचे समथजन 

३.११  ईच्च सहभाग ईत्पादने (एच अय पी) 

३.१२  द्दनम्न सहभाग ईत्पादने (एल अय पी) 

३.१३  साराशं 

३.१४  स्वाध्याय 

३.० उहिष्ट े

प्रकरणाचा ऄभ्यास केल्यानतंर द्दवद्याथी खालील गोष्टी बाबत सिम होउ शकतील   

१.  जाद्दहरातींमध्ये सजजनशीलतेचे महत्त्व द्दवशे्लषण करण्यात  

२.  द्दक्रएद्दिहह ब्रीफ सकंल्पना जाणून घेण्यात  

३.  द्दहहज्यऄुलायझेशनचे तंत्र समजून घेण्यात  

४.  खरदेीचे हेतू अद्दण द्दवक्रीचे मिेु स्पष्ट करण्यात  

५.  ऄपीलचे प्रकार अद्दण यदु्दनक सेद्दलंग प्रपोद्दझशन (USP) ची सकंल्पना जाणून घेण्यात  

६.  समथजकाचें प्रकार स्पष्ट करण्यात  

७.  प्रद्दसद्ध हयक्तींच्या समथजनाचे फायदे अद्दण मयाजदाचें मूल्याकंन करण्यात  

८.  ईच्च सहभाग ईत्पादने  (HIP) अद्दण द्दनम्न सहभाग ईत्पादने (LIP) याचं्यात फरक 

करण्यात  
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३.१ पररचय 

समान शे्रणीतील बहुतेक ब्रडँ कमी-ऄद्दधक प्रमाणात समान कायाजत्मक फायदे देतात अद्दण 

ग्राहकाचं्या समान गरजा पूणज करतात. बाजारात ऄनेक ईत्पादन-ईत्पादने समान कायज करत 

ऄसताना, ईत्पादन, सेवा द्दकंवा कंपनीला त्याच शे्रणीतील आतर कोणत्याही गोष्टींपेिा वेगळे 

स्थान देण्याचा एकमेव मागज म्हणजे जाद्दहरातींमध्ये सजजनशील द्दवकास होय. 

सजजनशीलता म्हणजे नवीनतम अद्दण योग्य ऄसणे. ही नवीन ऄद्दितीय अद्दण योग्य कल्पना 

द्दनमाजण करण्याची िमता अहे ज्याचा ईपयोग सवंादाच्या समस्येवर ईपाय म्हणून केला 

जाउ शकतो. 

३.२ जाहहरातींमध्ये सजजनशीलतेचे महत्त्व 

सजजनशीलता हा जाद्दहरातीचा अत्मा अहे. ते जाद्दहरात सदंेशाला जीवदान देते. 

सजजनशीलतेद्दशवाय, लद्दययत पे्रिकाचं्या मनात जाद्दहरात कंिाळवाणी अद्दण िलु्लक होइल. 

जाद्दहरात लेखक, कला द्ददग्दशजक, खाते द्दनयोजक  आत्यादींच्या सजजनशील गिाचा समावेश 

ऄसलेली जाद्दहरात एजन्सी जाद्दहरातदारानंा सजजनशील जाद्दहराती द्दवकद्दसत करण्यात मदत 

करते. 

१) लक्ष वेधून घेण े:  

जाद्दहरातीतील सजजनशीलता लद्दययत पे्रिकाचें लि ईत्पादनाकडे अकद्दषजत करण्यास मदत 

करते. ईदाहरणाथज, पेप्सी, थम्प्स-ऄप आत्यादींच्या जाद्दहरातींमध्ये केलेले स्िंि तरुणाचें 

लि वेधून घेण्यास मदत करतात. 

२) ब्रँड प्रहतमा हवकहसत करण े:  

जाद्दहरातीतील सजजनशीलता देखील लद्दययत पे्रिकाचं्या मनात ब्रडँची प्रद्दतमा द्दवकद्दसत 

करण्यास मदत करते. ईदाहरणाथज , द्दवम अद्दण एक्सपिज  सारख्या द्दडश वॉश बारच्या 

जाद्दहराती द्दकंवा ररन अद्दण िाआड सारख्या वॉद्दशगं पावडर, आत्यादी ईत्पादने भाडंी द्दकंवा 

कापड कसे स्वच्छ करते ह े दाखवण्यासाठी द्दवशेष प्रभाव द्दनमाजण करतात. त्यामळेु 

गदृ्दहणींच्या मनात या ईत्पादनांची प्रद्दतमा द्दनमाजण होण्यास मदत झाली अहे. 

३) स्पधाजत्मक फायदा:  

जाद्दहरातीतील सजजनशीलता जाद्दहरातदारानंा बाजारातील प्रद्दतस्पध्याांपेिा स्पधाजत्मक 

फायदा घेण्यास मदत करते. ईदाहरणाथज, हेड अद्दण शोल्डर शैम्पू बाजारात ईपलब्ध 

ऄसलेल्या आतर डडँ्रफ द्दक्लद्दनंग शैम्पूंपेिा स्पधाजत्मक फायदा घेतात. 

४) हवक्री वाढवण े:  

ससं्थेची द्दवक्री त्यांच्या जाद्दहरातीतील सजजनशीलतेमळेु वाढू शकते. ईदाहरणाथज, 

जाद्दहरातीतील सजजनशीलतेमळेु द्दहदंसु्तान यदु्दनद्दलहहर, प्रॉक्िर ऄडँ गॅम्बल्स, नेस्ले आत्यादी 

कंपन्याचं्या द्दवक्रीत वाढ झाली अहे. 
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५) जाहहरात लक्षात ठेवा:  

सजजनशीलता कोणत्याही सजजनशीलतेद्दशवाय द्दनद्दमजत आतर साध्या जाद्दहरातींच्या तलुनेत 

जाद्दहरात लिात ठेवण्याची िमता वाढवते. ईदाहरणाथज , जाद्दहरातीत वापरलेल्या रमेश 

अद्दण सरुशेच्या पात्रामंळेु अम्हाला ५ स्िार चॉकलेिची जाद्दहरात अठवते. फेद्दवकॉलची 

जाद्दहरातही अपल्या सजजनशीलतेमळेु अठवते. 

६) सकारात्मक दृष्टीकोन हवकहसत करण े:  

ईत्पादनाच्या जीवन चक्राच्या सरुुवातीच्या िप्प्यावर, लोक नवीन ईत्पादनाकडे तिस्थ 

वतृ्ती बाळगू शकतात. परतं ुजाद्दहरातीतील सजजनशीलतेमळेु, नवीन ईत्पादनाकडे लद्दययत 

ग्राहकाचंा सकारात्मक दृष्टीकोन द्दवकद्दसत केला जाउ शकतो. ईदाहरणाथज, ऄल्पावधीतच 

लोकानंी आंदलेुखा द्दब्रगंा ऑआलच्या सजजनशील जाद्दहरातीमळेु ते स्वीकारले. 

७) गुणवत्तचेी श्रषे्ठता प्रदहशजत करण े:  

सजजनशीलता ईत्पादनाच्या गणुवते्तची शे्रष्ठता दशजवते. ईदाहरणाथज, ‘जब घर की रौनक 

बधनी हो, द्ददवारों को झग मगना हो, नेरोलॅक…नेरोलक…’ हे सजजनशील द्दजगंल नेरोलॅक 

पेंिच्या गणुवते्तची शे्रष्ठता दशजवते. 

३.३ हक्रएहिव्ह ब्रीफ / सजजनशील सहंक्षप्त  

३.३.१ अथज: 

द्दक्रएद्दिहह ब्रीफ हे एक दस्तऐवज अहे ज े सजजनशील कायजसघं, जाद्दहरात ऄद्दभकरणास 

द्दकंवा रुपरखेाकरास प्रभावी जाद्दहरात मोहीम रखेादं्दकत करण्यासाठी प्रकल्पाबिल 

तपशीलवार स्पष्ट करते. जाद्दहरात मोद्दहमेच्या नमूद केलेल्या ईद्दिष्टापंयांत सवोत्तम कसे 

पोहोचायचे यावर सजजनशील कायजसघंाला मागजदशजन करणारी प्रारूप  म्हणून हे कायज करते. 

दसुऱ्या शब्दातं, सजजनशील सदं्दिप्त म्हणजे एक-दोन पानांचा एक छोिा दस्तऐवज जो 

सजजनशील जाद्दहरात मोद्दहमेसाठी धोरणाची रूपरषेा दशजवतो. द्दक्रएद्दिहह ब्रीफ सहसा खाते 

हयवस्थापकािार ेजाद्दहरातदाराशी जवळून सल्लामसलत करून तयार केला जातो. 

द्दक्रएद्दिहह ब्रीफ जाद्दहरातदार अद्दण ऄद्दभकरण याचं्यातील मोद्दहमेचे ईद्दिष्ट, द्दभन्नता अद्दण 

माध्यम चॅनेल यांच्याशी सवंादाचे दस्तऐवज म्हणून देखील काम करते जे लद्दययत 

पे्रिकापंयांत पोहोचण्यासाठी वापरले जातील. जहेहा जाद्दहरातदार ब्रीफवरस्वािरी करतो, 

तेहहा ते सजजनशील कायजसघंास जाद्दहरात द्दनद्दमजतीसाठी सकंल्पना िप्पा सरुू करण्यासाठी 

द्दहरवा कंदील देते. 

३.३.२ बहुतेक सजजनशील सहंक्षप्तांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश होतो: 

• सपें्रषण ईद्दिष्ट े

• सजजनशील धोरण 



 

 

जाद्दहरातीतील सजजनशीलतेची मूलभूत तत्त्वे 

 

49 

• ईत्पादन प्रस्ताव काय अह?े 

• बाजार /हयवसाय द्दवभाग 

• ओळखलेले लयय पे्रिक 

• ब्रडँशी द्दवशेषता/लाभ/भावद्दनक सबंंध 

• प्रमखु सदंेश 

• स्पधाजत्मक पररद्दस्थती 

माध्यम धोरण 

• ऄंदाजपत्रक  

३.३.३ हक्रएहिव्ह ब्रीफची गरज/महत्त्व: 

१) जाहहरातदारांची उहिष्ट ेसमजून घेण े:  

जरी द्दक्रएद्दिहह ब्रीफचा प्राथद्दमक फायदा म्हणजे एकाच द्दठकाणी मखु्य माद्दहतीचे सशें्लषण 

करणे. हे जाद्दहरातदाराचं्या ईद्दिष्टाची ऄद्दधक हयापक समज सिम करले अद्दण ते साध्य 

करण्यासाठी तमु्ही त्यावर कसे कायज करू शकता हे ऄद्दधक चागंल्या प्रकार ेद्दनधाजररत करले. 

२) डेिाबेस प्रदान करते:  

सशक्त द्दक्रएद्दिहह ब्रीफमध्ये केवळ जाद्दहरातदाराचें ईत्पादन, सदंभज अद्दण ईद्दिष्ट समाद्दवष्ट 

नसते. यामध्ये जाद्दहरातदारासं काय हवे अहे, अवश्यक अहे अद्दण गरजा काय अहेत हे 

स्पष्ट करणारी जाद्दहरातदाराचंी दृष्टी देखील समाद्दवष्ट अह.े सरुुवातीपासून शेविपयांत सवज 

भागधारकांना माद्दहती देणे अवश्यक अहे. 

३) कमजचा    ना प्ररेणा आहण आत्महवश्वास:  

द्दक्रएद्दिहह ब्रीफ हे एक सहुयवद्दस्थत अद्दण द्दवचारशील दस्तऐवज ऄसल्याने जाद्दहरात 

एजन्सीच्या कमजचायाांणमध्ये कल्पना द्दनमाजण करण्यास मदत होउ शकते. ते वाचकासं 

देखील अत्मद्दवश्वास प्रदान करण्याचे साधन म्हणून देखील ते ईपयकु्त ठरू शकते. 

४) सवाांना माहहती देण े:  

खाते हयवस्थापक, द्दक्रएद्दिहह डायरके्िर, द्दडझायनर अद्दण कॉपीरायिर हे जाद्दहरात मोहीम  

तयार करण्यात गुतंलेले अहते. प्रत्येक जाद्दहरातदार सभेमध्ये प्रत्येकजण सहभागी होत 

नसतात. द्दक्रएद्दिहह ब्रीफ हा सवाांना माद्दहती देण्याचा एक सोपा मागज अहे. त्यामळेु सवज 

सबंंद्दधत माद्दहती जमा करणार ेलहान, वाचण्यास सोपे, एकल ऄसे मौल्यवान द्दठकाण अहे. 
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५)  पुनरावलोकन करण्यायोग्य आहण नोंदणीकृत केलेला दस्तऐवज:  

जाद्दहरात मोहीम पूणज झाल्यानतंर, सजजनशील सदं्दिप्त मूल्य शेवि पयांत राखले जाते. 

भद्दवष्यात तत्सम प्रकल्प द्दकंवा जाद्दहरातदारन ंबाबत काम करताना ते ईपयकु्त ठरू शकते. 

हे अम्ही अधी काय केले याची पनु्हा अठवण करून देणार े ऄसू शकते अद्दण पढेु 

जाण्यासाठी ऄसेच यश सदु्दनद्दित करण्यासाठी काय अवश्यक ऄसू शकते याबिल ऄतंदृजष्टी 

प्रदान करू शकते. 

३.४ हव्हज्युअलायझेशन 

३.४.१ अथज: 

"द्दहहज्यऄुलायझेशन" या शब्दाचा ऄथज एखाद्या कल्पनेच्या द्दनद्दमजतीसाठी एखाद्या गोष्टीची 

कल्पना करणे होय. द्दक्रएद्दिहह िीम ज्यामध्ये लेखक, कलाकार अद्दण ईत्पादन कायजबल 

याचंा समावेश ऄसतो ती जाद्दहरात तयार करताना कल्पना करतात. द्दक्रएद्दिहह िीम 

जाद्दहरातीच्या थीमला नाि्यरूप देणारी रचना द्दकंवा पररद्दस्थती सचुवण्यासाठी द्दहहज्यऄुल-

अयझ करते. 

दसुऱ्या शब्दातं, द्दहहज्यऄुलायझेशन ही कल्पनाचंी सजजनशील कल्पना अहे, जी प्रभावी 

जाद्दहरात सदंेशात रूपातंररत करते. जाद्दहरात पूणज झाल्यावर ती कशी द्ददसेल याची मनात 

कल्पना करण्याची िमता अहे. 

३.४.२ हव्हज्युअलायझेशनची तंत्र:े 

१) अहधसंघ :  

द्दहहज्यऄुलायझर दोन द्दभन्न कल्पनाचं्या सहवासाची कल्पना करू शकतो ऄशी जाद्दहरात 

तयार करताना जी सभंाहयाचें लि वेधून घेउ शकते. ईदा. ‘थम्प्स ऄप’ च्या जाद्दहरातीत 

अपण पाहतो द्दजथे थम्प्स ऄपची बािली द्दमळद्दवण्यासाठी स्िंि केले जातात. येथे स्िंि 

करणे अद्दण थम्प्स ऄप घेणे, या दोन ऄसबंंद्दधत कल्पना तरुणानंा थम्प्स ऄप घेण्यास 

अकद्दषजत करण्यासाठी सबंंद्दधत अहेत. 

२) हनरीक्षण:  

द्दहहज्यऄुलायझेशनच्या या तंत्रात, द्दहहज्यऄुलायझर बाजारातील ग्राहकाचं्या वतजनाचे 

द्दनरीिण करू शकतो अद्दण त्यानसुार ते जाद्दहरात तयार करू शकतात. ईदा. भारतीय 

ग्राहक द्दकंमतीबाबत सवेंदनशील ऄसतात, याचे द्दनरीिण करून, भारतीय ग्राहकांना 

अकद्दषजत करण्यासाठी बनवलेल्या जाद्दहरातींच्या ऄनेक सवलती अपणा समोर येतात. 

३) इतर जाहहरातींचे हवश्लषेण:  

द्दहहज्यऄुलायझर दाखवलेल्या द्दकंवा प्रदद्दशजत केलेल्या आतर जाद्दहरातींचे द्दनरीिण करू 

शकतो. तेथून द्दहहज्यऄुलायझरला जाद्दहरातीची कल्पना द्दमळू शकते. 
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४) ध्यान साधना / एकाग्रता कृती :  

द्दहहज्यऄुलायझर ध्यान करू शकतो अद्दण सपूंणज लि जाद्दहरातीवर कें द्दित करू शकतो. ही 

सखोल एकाग्रता त्याला सजजनशील जाद्दहरातीसाठी दृश्यमान करण्यास सिम करू शकते. 

५) चचाज:  

द्दहहज्यऄुलायझर त्याच्या मनात ऄसलेल्या सजजनशील कल्पनाबंिल तज्ञ द्दकंवा त्याच्या 

गिाशी चचाज करू शकतो. ही चचाज सजजनशील जाद्दहरातींना द्दहहज्यऄुलायझ करण्यास सिम 

करू शकते. 

३.५ खरदेी हतूे 

३.५.१.अथज आहण व्याख्या: 

प्रत्येक खरदेीमागे खरदेीचा हेतू ऄसतो. हे द्दवचार, भावना, ईत्कि भावना अद्दण 

ऄंतःपे्ररणेचा सदंभज देते, जे खरदेीदारामंध्ये ईत्पादन खरदेी करण्याची आच्छा जागतृ 

करतात. दसुऱ्या शब्दातं, खरदेीचा हेतू म्हणजे ग्राहक ईत्पादन का खरदेी करतो हे कारण 

अहे. ईदा. जेहहा एखादी हयक्ती भूक लागते तेहहा तो ऄन्नधान्य खरदेी करतो द्दकंवा द्दनवारा 

म्हणून घर खरदेी करतो द्दकंवा अपल्या सवयी अद्दण छंदासंाठी तो काही वस्तू खरदेी 

करतो. याचा ऄथज भूक, द्दनवारा, सवयी अद्दण छंद ह्या हेतूंनसाठी द्दवकत घेत अहेत. 

ग्राहकाचें खरदेी हेतू  हे ईत्पादक अद्दण परुवठादारांना जाणून घेणे महत्त्वाचे अहे. खरदेीच्या 

हेतूंचे द्दवशे्लषण अद्दण मूल्यमापन केल्यानतंर, जाद्दहरातदार सजजनशील जाद्दहरात द्दवकद्दसत 

करू शकतो. 

प्रो. डी. जे. डंकन याचं्या मते, "खरदेीचे हेतू म्हणजे ते प्रभाव द्दकंवा द्दवचार जे खरदेीसाठी 

पे्ररणा देतात, कृती करण्यास प्रवतृ्त करतात अद्दण वस्तू अद्दण सेवाचं्या खरदेीमध्ये द्दनवड 

द्दनद्दित करतात." 

३.५.२ खरदेी हतूेचे प्रकार: 

१) सुरक्षा आहण संरक्षण:  

सरुद्दिततेची द्दकंवा सरंिणाची आच्छा ऄनेक खरदेीवर पररणाम करणारा महत्त्वाचा खरदेीचा 

हेतू अह.े ईदाहरणाथज, लोक सरुद्दितता लॉकर द्दवकत घेतात कारण त्यानंा त्याचंी रोकड, 

दाद्दगने आत्यादी चोरीपासून वाचवायचे ऄसतात. त्याचप्रमाणे, लोक त्याचं्या जीवनाच्या 

सरुद्दिततेसाठी जीवन द्दवमा पॉद्दलसी खरदेी करतात द्दकंवा ते रोगापंासून सरंिणासाठी 

औषधे खरदेी करतात. 

२) आराम आहण सुहवधा: 

अरामदायी अद्दण सोयीस्कर राहण्याची आच्छा हा देखील खरदेीचा हेतू अह.े अराम अद्दण 

सोयीसाठी ऄनेक ईत्पादने खरदेी केली जातात. ईदा. ऑद्दफसला जाणार े लोक दचुाकी 

खरदेी करतात कारण ते मुंबइच्या रस्त्यांवर ऄद्दधक अराम देते जेथे कामाच्या वेळेमध्ये 
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जास्त रहदारी ऄसते. अरामदायी जीवन जगण्यासाठी अपण घरी वातानकुुलक, शीतपेिी, 

धलुाइ यतं्र आत्यादी खरदेी करतो. 

३) सामाहजक अहभमान आहण प्रहतष्ठा:  

ऄनेक खरदेीदारानंा काही ईत्पादने बाळगल्याचा ऄद्दभमान ऄसतो ज्यामळेु त्याचंी 

सामाद्दजक प्रद्दतष्ठा द्दकंवा समाजात प्रद्दतष्ठा वाढते. ईदा. द्दहर,े अद्दलशान कार अद्दण आतर 

महागड्या वस्तूंची खरदेी. 

४) प्रमे आहण आपुलकी:  

आतराबंिल पे्रम अद्दण अपलुकी हा खरदेीदाराचं्या खरदेी द्दनणजयावंर प्रभाव पाडणारा हा 

भक्कम खरदेी हेतू अहे. ईदा. पती अपल्या पत्नीसाठी काही आलेक्रॉद्दनक ईपकरण खरदेी 

करू शकतो. रिाबंधनाच्या द्दनद्दमत्ताने भाउ अपल्या बद्दहणीसाठी भेिवस्तू खरदेी करू 

शकतो. 

५) सेक्स अपील:  

खरदेीदार काही ईत्पादने खरदेी करतात, कारण त्यानंा त्याच्या/द्दतच्या द्दवरुद्ध द्दलंगाला 

अकद्दषजत करायचे ऄसते. ईदा. लैंद्दगक अकषजणामळेु / साठी स्त्री द्दकंवा परुुष परफ्यूम, 

कपडे आत्यादी खरदेी करणे. 

६) करमणूक हकंवा आनंद:  

खरदेीचा हेतू एखाद्या हयक्तीच्या प्रद्दतद्दक्रया अद्दण अनदंाच्या हेतू देखील प्रभाद्दवत करतात. 

जसे एखादी हयक्ती द्दचत्रपिाचे द्दतकीि द्दवकत घेते द्दकंवा मनोरजंन अद्दण अनदंाच्या ईिेशाने 

मनोरजंन ईद्यानात जाते. 

७) सवय:  

बरचे लोक द्दवद्दशष्ट ईत्पादन द्दवकत घेतात कारण त्यानंा त्याची सवय ऄसते. ईदा. द्दनहवळ 

सवयीमळेु बरचे लोक द्दसगारिे अद्दण दारूचे सेवन करतात. 

८) अथजव्यवस्था:  

ऄथजहयवस्था बचतीचा सदंभज देते, ज्यामळेु ग्राहकाचं्या खरेदीच्या हेतूवर पररणाम होतो. 

ईदा. लोक द्दबग बाजार अद्दण ऄमेझॉन वरून ईत्पादने खरदेी करतात कारण वस्तू 

सवलतीच्या दरात ईपलब्ध अहेत अद्दण ते खरदेीवर बचत करतात. 

९)  इतर खरदेीचे हतूे: 

• महत्वाकािंा 

• फॅशन 

• भीती 
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• फायदा  

• कुतूहल 

• द्दशफारस 

३.६ हवक्री गणु 

द्दवक्री द्दबंदू हे ईत्पादनाचे द्दवशेष द्दबंदू अहते ज्याचा ईपयोग जाद्दहरातदार लद्दययत पे्रिकानंा 

ईत्पादन खरदेी करण्यासाठी पिवून देण्यासाठी करू शकतात. हे लद्दययत ग्राहकाचं्या 

मनात ईत्पादनाची प्रद्दतमा तयार करण्यात मदत करते. ईत्पादनाचा सखोल ऄभ्यास 

केल्याने जाद्दहरातदार ईत्पादनाच्या द्दवक्रीचे मिेु शोधू शकतात जे खरदेीदारानंा ईत्पादन 

खरदेी करण्यास प्रवतृ्त करण्यासाठी जाद्दहरातीमध्ये ठळक केले जाउ शकतात. खालील 

काही द्दवक्री द्दबंदू अहेत: 

ईत्पादनाची द्दवशेष वैद्दशष््टये: ईदा. द्दलझोल जतंनुाशक पषृ्ठभाग स्वच्छक - ९९. ९% जतूं 

मारतो 

•  उत्पादनाची हकंमत: ईदा. द्दबग बझार – ऐसा सस्ता और ऄच्छा कुछ नहीं 

•  उत्पादनाचे फायदे: ईदा. फेद्दवद्दक्वक - चिुकी में द्दचपकाये फेद्दवद्दक्वक 

•  पयाजवरण अनुकूल उत्पादन: ईदा. द्दसस्का एलइडी द्ददवे 

•  उत्पादन वापरण्याची सुरहक्षतता उत्पादन: ईदा. अरअर केबल्स 

•  ऑफर: सवलत, कॉम्बो ऑफर, एक्सचेंज ऑफर, हप्ता आ. 

• इतर 

 हवक्रीनंतरची सेवा: 

 हमी 

 कंपनीचे वय 

 कंपनीचे परुस्कार 

 ईत्पादनाची द्दिकाउपणा 

 वेग 

 प्रद्दतष्ठा 

 हप्ते 
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३.७ अपील 

३.७.१अथज: 

प्रत्येक जाद्दहराती हे लद्दययत ग्राहकानंा अवाहन ऄसते. ईत्पादन/सेवा प्रद्दतस्पध्याजपेिा शे्रष्ठ 

अहे अद्दण ग्राहकानंी ती खरदेी करावी, हे जाद्दहरातीतील स्पष्टीकरण अवाहन अहे. 

जाद्दहरात ऄपील म्हणजे एखाद्या हयक्तीच्या गरजा, स्वारस्ये द्दकंवा आच्छा ठळक करून 

एखाद्या हयक्तीला ईत्पादन/सेवा द्दवकत घेण्यास प्रवतृ्त करणे. जे ईत्पादन/सेवा वापरतात 

त्याचं्याबिल सकारात्मक प्रद्दतमा अद्दण मानद्दसकता तयार करण्यासाठी हे रुपारखेाकंीत 

केले अहे. 

दसुऱ्या शब्दातं, जाद्दहरात अवाहन म्हणजे ग्राहकाचें लि वेधण्यासाठी अद्दण/द्दकंवा 

ईत्पादनाद्दवषयीच्या त्याचं्या भावनांवर प्रभाव िाकण्यासाठी वापरल्या जाणायाजाा 

दृद्दष्टकोनाचा सदंभज. ही ऄशी गोष्ट अहे जी लोकानंा प्रवतृ्त करते, त्याचं्या अकाशंा अद्दण 

गरजाबंाबत बोलते अद्दण त्याचंी अवड ईते्तद्दजत करते. 

जाद्दहरात ऄद्दभकरण ग्राहकाचं्या खरदेी द्दनणजयांवर प्रभाव िाकण्यासाठी द्दवद्दवध प्रकारच्या 

जाद्दहरात अवाहनाचंा वापर करतात. ते अवाहना भोवती जाद्दहरात मोहीम तयार करतात. 

३.७.२ अपीलांचे प्रकार: 

१) भावहनक आवाहन:  

ईत्पादन द्दकंवा सेवा खरदेी करण्यासाठी ग्राहकांच्या सामाद्दजक द्दकंवा मानद्दसक गरजा 

लद्दययत केल्या जातात. ते खूप चागंले कायज करतात कारण ते द्दकंमत सवेंदनशीलता कमी 

करतात अद्दण ब्रडँ आद्दक्विी मजबूत करतात. या वैद्दशष््टयामळेु ते अद्दथजक मंदीच्या काळातही 

चागंले काम करतात. ईदा. जीवन द्दवमा. हे लोकाचं्या भावनानंा अकद्दषजत करते ज ेत्यानंा 

त्याचं्या सभोवतालच्या लोकांची काळजी घेण्यास सिम करते. 

२) तकज संगत आवाहन:  

या प्रकारच्या जाद्दहराती ईत्पादन/सेवेसाठी ग्राहकाचं्या हयावहाररक, कायाजत्मक द्दकंवा 

ईपयकु्ततावादी गरजावंर लि कें द्दित करतात. ह े वैद्दशष््टय, फायदे, एखाद्या द्दवद्दशष्ट 

ईत्पादनाची मालकी द्दकंवा वापरण्याची कारणे यावर जोर देते. ईदा. हॉद्दलजक्सची जाद्दहरात 

ईंच, मजबूत अद्दण तीयण वाढण्यासाठी मलुाने त्याचे सेवन करणे अवश्यक अहे ह े

दशजद्दवते. 

३) हवनोदी आवाहन:  

द्दवनोदी अवाहन प्रकार पे्रिकांचे लि वेधून घेण्यास मदत करतो. जेहहा ग्राहकानंा काहीतरी 

द्दवनोदी अढळते तेहहा ग्राहक जाद्दहरात पाहतात, हसतात अद्दण सवाजत महत्त्वाचे म्हणजे ती 

जाद्दहरात लिात ठेवतात. ईदा. हॅपी डेंि, कॅडबरी ५ स्िार ची जाद्दहरात. आत्यादींनी त्याचं्या 

जाद्दहरातीत द्दवनोदी अवाहन वापरले अहे. 
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४) युवा आवाहन:  

या अवाहनामध्ये तरुण सेद्दलद्दब्रिीज ऄशा प्रकार ेईत्पादने वापरताना दाखवले अहेत की 

तरुण ग्राहकांना ते त्याचं्याशी जोडले गेले अहे ऄसे वािते. ईदा. गाद्दनजयर, पेप्सी, द्दहरो होंडा 

आ. 

५) बँडवॅगन अपील:  

या प्रकारच्या जाद्दहरातींचा ऄथज ऄसा अहे की प्रत्येकजण काहीतरी करत ऄसल्याने तमु्ही 

देखील गदीचा एक भाग हहावे. ईदा. मॅकडोनाल्ड अपल्या ग्राहकानंा अवाहन करते की 

त्यानंी लाखो अद्दण ऄब्जावधी ग्राहकांना सेवा द्ददली अहे. हे ग्राहकानंा मॅकडोनाल्ड 

ईत्पादने वापरून पाहण्यास प्रोत्साद्दहत करते. 

६) भीतीचे आवाहन:  

भीती हा देखील एक महत्त्वाचा घिक अहे ज्याचा हयक्तींवर ऄद्दवश्वसनीय प्रभाव पडतो. 

ग्राहक त्याचंी ईत्पादने वापरण्यात ऄयशस्वी झाल्यास द्दवके्रता नकारात्मक पररणाम 

दशजद्दवण्याचा प्रयत्न करतो. यामळेु ग्राहकाचं्या मनात भीती द्दनमाजण होते अद्दण त्यानंा 

ईत्पादन घेण्यास प्रवतृ्त केले जाते. सौंदयज अद्दण अरोग्य ईत्पादनाचं्या द्दवपणन मोद्दहमेमध्ये 

अद्दण द्दवम्यामध्ये देखील भीतीचा वापर केला जातो. 

७) सेहलहब्रिी अपील:  

लोकद्दप्रय सेद्दलद्दब्रिींना ब्रडँचे समथजन करण्यासाठी द्दनवडले जाते. लोक त्याचं्या अवडत्या 

सेद्दलद्दब्रिीला पाहण्यासाठी अकद्दषजत होतात अद्दण ईत्पादन खरदेी करतात. ईदा. लक्स 

साबण, गाद्दनजयर आ. 

८) तुलना आवाहन:  

या ऄपीलमध्ये ग्राहकानंा सतंषु्ट करण्याची ब्रडँची िमता प्रद्दतस्पधी ब्रडँच्या वैद्दशष््टयाशंी 

तलुना करून दाखवली जाते. ईदा. िाआड ऄडँ सफज , द्दवम बार अद्दण एक्सपिज  बार 

३.८ अहितीय हवक्री प्रस्ताव (यु एस पी) 

३.८.१अथज: 

यदु्दनक सेद्दलंग प्रपोद्दझशन ही एक माकेद्दिंग सजं्ञा अहे जी प्रद्दतस्पध्याजपेिा द्दभन्न ऄसलेल्या 

ईत्पादनाचे ऄद्दितीय वैद्दशष््टय ठळक करते. ग्राहकानंा देउ केलेल्या ईत्पादनाचा द्दकंवा 

सेवेचा हा मखु्य सकारात्मक मिुा अहे. प्रद्दतस्पध्याजिार े प्रास्तद्दवत न केलेल्या द्दवद्दशष्ट 

फायद्यामळेु हे ईत्पादन स्पधाजत्मक बाजारपेठेत वेगळे बनवते. 

• ऄद्दितीय: प्रस्ताव हा स्पधजकापेिा ऄद्दितीय अद्दण वेगळा ऄसावा  

• द्दवक्री: नवीन ग्राहकांना अकद्दषजत करण्यासाठी प्रस्ताव ठोस ऄसणे अवश्यक अहे 

•  प्रस्ताव: प्रस्तावाने ग्राहकानंा द्दवद्दशष्ट लाभ प्रदान करणे अवश्यक अहे. 
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३.८.२ (यु एस पी) उत्पादनाचंी उदाहरण ेआहते: 

-  डॉहमनोस : तमु्हाला ताजे, गरम द्दपझ्झा तमुच्या दारात ३० द्दमद्दनिातं द्दकंवा त्यापेिा 

कमी वेळेत सपूुदज केला जाइल द्दकंवा तो द्दवनामूल्य द्ददला जाइल. 

-  हडे अँड शोल्डर शँम्पो : डोक्यातील कोंडा दूर करतो  

-  डोव्ह साबण: कोरडया त्वचेसाठी खोल मॉआिरायझर प्रदान करतो 

-  लाइफबॉय: सामान्य साबणांच्या तलुनेत जतूंंपासून १००% चागंले सरंिण प्रदान 

करते 

-  िाईड वॉहशंग पावडर : कमी द्दकमतीत शभु्र अद्दण सगुधंी कपडे धउुन देते 

३.९ अनुमोदक 

३.९.१ अथज: 

एडंोसजर म्हणजे ईत्पादन/सेवेचे समथजन करणारी हयक्ती. ते जाद्दहरात केलेल्या 

ईत्पादनाबिल माद्दहती देतात अद्दण ईत्पादन / सेवांची शे्रष्ठता दशजवून लद्दययत पे्रिकांच्या 

खरदेी द्दनणजयावर प्रभाव िाकतात. 

३.९.२ अनुमोदकांचे प्रकार: 

१) सेहलहब्रिी एडंोसजर: 

सेद्दलब्रेिी हा ऄसा प्रकार अहे जो प्रथम ओळखला जातो. ख्यातनाम खेळाडू, ऄद्दभनेते, 

द्दवनोदकार अद्दण मनोरजंन करणार े ऄसू शकतात. सेद्दलद्दब्रिी हे लोकासंाठी ओळखले 

जाणार े चेहर े अहेत. ख्यातनाम ऄनमुोदकानंा सदंभज प्रदान करण्याच्या अद्दण लोकांना 

ईत्पादन द्दवकत घेण्यास प्रवतृ्त करण्याच्या िमतेसाठी द्दनवडले जाते. ईदा. हेमा माद्दलनी ते 

अद्दलया भट्ट याचंी लक्स साबण जाद्दहरात. रीबॉक जाद्दहरात एम. एस. धोनी आ. 

२) सामान्य लोक :  

अजकाल सामान्य लोकांचा वापर वाढला अहे. कारण ऄनेकदा सेद्दलद्दब्रिींच्या द्दववादामंळेु 

ईद्भवणार ेनकारात्मक पररणाम िाळता यावे म्हणून. ईदा. डोहह साबण जाद्दहरात अद्दण द्दवम 

द्दडशवॉश बार सामान्य लोक वापरतात जे ईत्पादन वापरल्यानतंर त्याचें ऄनभुव सामाद्दयक 

करतात. 

३) हनष्ठावान ग्राहक:  

कंपनीचे ईत्पादन वापरणार ेद्दनष्ठावतं ग्राहक त्याचंा ऄनभुव पे्रिकासंोबत शेऄर करण्यासाठी 

जाद्दहरातीत वापरता येतात. ईदा. कोलगेिची जाद्दहरात द्दजथे अइ म्हणते 'मी फक्त माझ्या 

कुिंुबासाठी कोलगेि वापरते' 
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४) तज्ञ अनुमोदक:  

तज्ञाकंडून सकारात्मक पनुरावलोकने ईत्पादनाच्या द्दवक्रीसाठी समथजन प्रदान करू 

शकतात. तज्ञ ग्राहकानंा ईत्पादन वापरण्याबिल तकज  देतात. ईदा. 'प्यऄुर-आि' - वॉिर 

प्यरुरफायरच्या जाद्दहरातीत, डॉक्िर ते खरदेी करण्याचा सल्ला देतात. 

५) सीईओ (हकंवा कंपनी अध्यक्ष): 

कंपनीचा ऄध्यि हा एक ऄत्यतं ददु्दमजळ प्रकारची जाद्दहरात अह,े कारण ती क्वद्दचतच 

सावजजद्दनकररत्या द्ददसून येते. जर सीइओ सावजजद्दनक हयक्ती ऄसेल तर कंपनीचा सीइओ 

वापर ऄद्दधक चांगले ईत्पन्न करू शकतो. स्िीहह जॉब्सला त्याच्या ईत्पादनाच्या 

जाद्दहरातीत स्िार म्हणून दाखवने,माआक्रोसॉफ्ि ने द्दबल गेि्स अद्दण ऄपँल सोबत केलेल्या 

जाद्दहरातीमध्ये सीइओचा वापर ईदा. अहे.  

६) अहनमिेेड हकंवा कािूजन कॅरके्िर:  

द्दवशेषत: मलुानंा अकद्दषजत करण्यासाठी ब्रडँचा प्रचार करण्यासाठी लोकद्दप्रय कािूजन 

कॅरके्िर द्दनवडले जातात. तसेच ईत्पादनाची जाद्दहरात करण्यासाठी काही ऄद्दनमेिेड पाते्र 

द्दवकद्दसत केली जातात. ईदा. हहोडाफोनने ऄद्दनमेिेड कॅरके्िर तयार केले होते - झू-झू, जे 

खूप लोकद्दप्रय होते अद्दण लोकाचं्या लिात होते. 

३.१० सेहलहब्रिी एन्रोजमेंि्स / नामाहंकत व्यक्तीिार ेसमथजन  

३.१०.१ अथज: 

सेद्दलब्रेिी हेच प्रथम ओळखले जातात. ख्यातनाम खेळाडू, ऄद्दभनेते, द्दवनोदकार अद्दण 

मनोरजंन करणार ेऄसू शकतात. सेद्दलद्दब्रिी हे लोकासंाठी ओळखले जाणार े चेहर ेअहेत. 

ख्यातनाम ऄनमुोदकानंा संदभज प्रदान करण्याच्या अद्दण आतरानंा पिवून देण्याच्या 

िमतेसाठी द्दनवडले जाते. ईदा. हेमा माद्दलनी ते अद्दलया भट्ट याचंी लक्स साबण जाद्दहरात. 

रीबॉक जाद्दहरात एम एस  धोनी आ. 

३.१०.२  प्रहस्ध  व्यक्तीं्या समथजनाचे फायदे: 

१) ब्रँड प्रहतमा तयार करण े:  

सेद्दलद्दब्रिी समथजन लयय ग्राहकाचं्या मनात ब्रडँ प्रद्दतमा तयार करण्यास मदत करते. ह े

जाद्दहरात पनुरावलोकन मूल्य देखील सधुारते, ज्यामुळे ग्राहकानंा जाद्दहरात दीघज 

कालावधीसाठी लिात राहते. ईदा. हेमा माद्दलनीपासून ते अद्दलया भट्टपयांतच्या 

ऄद्दभनेत्यांनी लक्स साबणाची एन्-डोसजमेंि. सलमान खानची री-द्दहहिल िॅबलेि जाद्दहरात. 

२) ब्रँडची ओळख वाढवत:े  

एखाद्या ब्रडँला प्रवेश देण्यासाठी सपु्रद्दसद्ध सेद्दलद्दब्रिी वापरणे देखील नवीन लद्दययत 

पे्रिकानंा अकद्दषजत केले जाउ शकते ज्यानंी कदाद्दचत जाद्दहरात केलेले ईत्पादन पूवी कधी 

खरदेी केले नसेल. पण अता ते खरदेी करतील कारण त्याचंा अवडता ऄद्दभनेता द्दकंवा 
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क्रीडा स्पधजक ते ईत्पादन वापरत अहे. ईदाहरणाथज, मायकेल जॉडजनने नायकेच्या एऄर 

जॉडजन स्नीकसजच्या यशाला चालना द्ददली, जी १९८५ मध्ये सादर केली गेली अद्दण 

अजही लोकद्दप्रय अहेत. 

३) बाजारपेठेचा हवस्तार:  

प्रद्दसद्ध हयक्तींचे समथजन द्दवद्दवध ग्राहक अद्दण नवीन बाजारपेठापंयांत पोहोचण्यास सिम 

करते. याचा पररणाम जाद्दहरातींच्या ईत्पादनासाठी बाजारपेठेत द्दवस्तार होतो. 

४) ब्रँडची हवश्वासाहजता हनमाजण करते:  

त्याचं्या अवडत्या सेद्दलद्दब्रिींशी सलंग्नतेमळेु, लोकाचंा त्याचं्या ब्रडँवर द्दवश्वास द्दनमाजण होतो. 

अवडत्या सेद्दलब्रेिीने केलेले समथजन ग्राहकानंा खात्री देतात की ईत्पादनाची गणुवत्ता 

त्याचं्या ऄपेिा पूणज करले. 

५) ब्रँड व्यहक्तमत्व हवकहसत करते:  

सेद्दलद्दब्रिींनी केलेले समथजन, जरी ते काल्पद्दनक पात्र ऄसले तरीही, ब्रडँ हयद्दक्तमत्व स्थाद्दपत 

करण्यात मदत करू शकते. ते हयद्दक्तमत्व हे अणखी एक नातेसबंंध द्दनमाजण साधन बनते 

ज्याचा वापर ग्राहकाचंी द्दनष्ठा, सदंेश धारणा अद्दण द्दवक्री सधुारण्यासाठी केला जाउ 

शकतो. 

६) नवीन उत्पादनासाठी ओळख:  

ब्रडँ एन-डोसजमेंिसाठी सेद्दलद्दब्रिींचा वापर केल्याने बाजारात नवीन ईत्पादनासाठी लि 

वेधण्यात मदत होउ शकते. ईदाहरणाथज, नायजेररयातील लोकद्दप्रय सगंीतकार िू फेस 

आद्दडद्दबया ने जेहहा एयरिेल (एक दूरसचंार सेवा प्रदाता) चे समथजन केले, तेहहा बरचे लोक 

त्याचं्या ईत्पादनाकंडे अद्दण सेवेकडे अकद्दषजत झाले. 

७) कॉपोरिे प्रहतमा पुनबाांधणीसाठी मदत:  

समुार े एक दशकापूवी, जेहहा कॅडबरी आंद्दडया, देशातील सवाजत मोठी अद्दण सवाजद्दधक 

प्रशसंनीय चॉकलेि कंपनी, ग्राहकाचं्या घसरत चाललेल्या अत्मद्दवश्वासाशी अद्दण 

चॉकलेि्समध्ये कृमींच्या प्रादभुाजवाच्या ऄहवालामंळेु ईद्भवलेल्या समस्याशंी झुजं देत होती, 

तेहहा ती बहुधा सवोत्तम होती. पीअर धोरण. कंपनीने लवकरच नवीन पॉली-फ्लो 

पॅकेद्दजगंचा ऄवलंब केला ऄसला तरी, ब्रडँची भावद्दनक समानता अद्दण ग्राहकामंधला 

द्दवश्वास पनुसांचद्दयत करण्यात प्रत्यिात मदत केली ती म्हणजे द्दफल्म स्िार ऄद्दमताभ बच्चन 

यानंी ब्रडँला केलेली मान्यता. लवकरच, ग्राहकानंी "कुछ खास है द्दजदंगी में" प्रद्दतसाद देत 

पनु्हा वापर सरुु केला. 

३.१०.३ प्रहस्ध  व्यक्तीं्या समथजना्या मयाजदा: 

१)  महाग: सेद्दलद्दब्रिींिार ेब्रडँला मान्यता देणे हा त्याच्याशी सबंंद्दधत खचज ऄसेल तो काही 

हयवसायांना परवडणार नाही. ईत्पादनाचं्या जाद्दहरातीसाठी सेद्दलद्दब्रिींकडून करोडो 

रुपये अकारले जातात. 
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२)  एकापेक्षा जास्त समथजन: एक सेद्दलद्दब्रिी एकाच ईद्योगातील ऄनेक ब्रड्ँसचे समथजन 

करू शकते. यामळेु ब्रडँबिल पे्रिकाचं्या द्दवश्वासाहजतेवर पररणाम होउ शकतो. ईदा. 

ऄद्दमताभ बच्चन अद्दण शाहरुख खान यासंारखे सेद्दलद्दब्रिी ऄनेक ब्रड्ँसचे समथजन 

करतात ज्यामळेु एखाद्या हयक्तीला त्याचें समथजन केलेले सवज ब्रडँ पनुरावलोकन करणे 

कठीण होते. 

३)  सेहलहब्रिी व्यहक्तमत्व आहण मान्यताप्राप्त ब्रँड जुळत नाही: सेद्दलद्दब्रिीचे हयद्दक्तमत्व 

अद्दण मान्यताप्राप्त ब्रडँ याचं्यात द्दवसगंती ऄसू शकते ज्यामळेु सेद्दलद्दब्रिी केवळ त्याची 

द्दवश्वासाहजता गमावत नाही तर त्यानंी मान्यता द्ददलेल्या ब्रडँवरही प्रश्न ईपद्दस्थत 

करतात. ईदाहरणाथज, द्दवराि कोहलीने गेल्या द्दक्रकेि द्दवश्वचषकादरम्यान फेऄरनेस 

क्रीमला मान्यता द्ददली तेहहा ऄनेकाचं्या भवुया ईंचावल्या, त्यामळेु एक अशादायक 

द्दक्रकेिपिू द्दनष्पि ईत्पादनाला मान्यता का देइल ऄसा प्रश्न लोकानंा पडला. 

४)  घोिाळे: सेद्दलद्दब्रिी घोिाळयांमध्ये सामील ऄसू शकतो ज्यामळेु तो/ती ज्या ब्रडँचे 

समथजन करत अहे त्याच्या प्रद्दतमेवर द्दवपररत पररणाम होउ शकतो. ईदा. 

सेद्दलद्दब्रिींिार े मॅच द्दफद्दक्सगं घोिाळयांचा त्याचं्यािार े समथजन केलेल्या ईत्पादनाच्या 

मागणीवर द्दवपरीत पररणाम होउ शकते. 

५)  हववाद: सेद्दलद्दब्रिी द्दववादात ऄडकू शकतात ज्यामळेु त्यानंी समथजन केलेल्या ब्रडँच्या 

प्रद्दतमेला हानी पोहोचू शकते. ईदा. ऑस्रेद्दलयाचा माजी लेगद्दस्पनर शेन वॉनज 

बाबाजडोसच्या एका बारमध्ये पफ ओढताना द्ददसला. यामुळे तो 'द्दनकोरिे' (ती एक 

च्यआुंगम अहे जो धमु्रपान करण्यास मदत करतो) ब्रडँला मान्यता देत होता त्याबाबत 

समस्या द्दनमाजण झाल्या होत्या. 

६)  समथजन आहण वापर यां्यातील अंतर: ब्रडँचे समथजन करणार ेसेद्दलद्दब्रिी कदाद्दचत ते 

वापरत नाहीत. ईदा. शाहरुख खानला बाथ िबमध्ये दाखवणारी लक्सची जाद्दहरात 

पे्रिकाचं्या पचनी पडली नाही. 

३.११ उ्च सहभाग उत्पादने (एच आय पी) 

३.११.१ अथज: 

ईच्च सहभाग ऄसलेले ईत्पादन हे ऄसे ईत्पादन ऄसते ज्यामध्ये हयापक द्दवचार प्रद्दक्रया 

समाद्दवष्ट ऄसते अद्दण ग्राहक शेविी खरदेीचा द्दनणजय घेण्यापूवी ऄनेक चलाचंा द्दवचार करतो. 

बयाजच वेळा, ईच्च सहभाग ईत्पादनामंध्ये एकाद्दधक प्रभावकाचंा समावेश ऄसतो जे 

खरदेीदारास ईत्पादन खरदेी करण्यासाठी प्रभाद्दवत करतात. ईदाहरणाथज, जेहहा एखाद्या 

हयक्तीला बी एम डब्लू (BMW) कार खरदेी करायची ऄसते, तेहहा तो कारचा अढावा 

घेण्यासाठी त्याचे कुिंुबीय, द्दमत्र अद्दण आतरानंा सामील करून घेतो. त्या कारच्या 

वैद्दशष््टयाबंिल तो आंिरनेिवर देखील सशंोधन करले. सवज माद्दहती घेतल्यानतंर तो कार 

खरदेी करणार होता. ऄशी ईत्पादने ग्राहकाचें हयद्दक्तमत्व, मानक अद्दण जीवनशैली 

दशजवतात. 
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३.११.२ एच आय पी (HIP) ची वैहशष््टये: 

१) उ्च हकंमत:  

ईच्च सहभाग ईत्पादने द्दकंमत ईच्च ऄसते. ईच्च द्दकंमतीमळेु, ग्राहक ऄसे ईत्पादन खरदेी 

करण्यापूवी ऄनेक वेळा द्दवचार करतो. ईदा. घर, कार, महागडी घड्याळे, परफ्यूम 

आत्यादींची खरदेी जास्त द्दकंमतीची ऄसते अद्दण त्यामळेु त्यात जास्त सहभाग अवश्यक 

ऄसतो. 

२) हभन्नता महत्वाची आह:े  

ईच्च सहभाग ईत्पादनानंा ईत्पादनामंध्ये फरक अवश्यक अहे. ईदाहरणाथज, मॅकबकु प्रो 

वी/एस डेल एक्सपीएस १३ मध्ये त्यांच्यात फरक करणार ेबरचे गणु अहेत अद्दण हे वेगळे 

करणार ेघिक अवश्यक अहेत. हे घिक ग्राहकानंा द्दनणजय घेण्यास प्रवतृ्त करण्यासाठी परुसेे 

मूल्य द्दनमाजण करतात. 

३) ग्राहकाला जाणवलेली जोखीम:  

ईच्च द्दकंमतीमळेु अद्दण ऄद्दधकच्या गुतंवणूक ईत्पादनाकंडून ग्राहकाचं्या जास्त ऄपेिामंळेु, 

ऄशा ईत्पादनाचं्या खरदेीमध्ये एक कद्दथत धोका ऄसतो. जर तमु्ही एखादे ईत्पादन खरदेी 

केले अद्दण मोठ्या प्रमाणात पैसे गुतंवूनही ते तमुच्या ऄपेिेनसुार काम करत नसेल तर? 

४) उपलब्ध माहहती / कंपनी संप्रषेण:  

ग्राहक खरदेी करण्यापूवी ईत्पादनाबिल ऄद्दधक माद्दहती शोधतो. ईदाहरणाथज, जेहहा 

एखाद्याला मॅकबकु खरदेी करायचे ऄसेल, तेहहा त्याला मॅकबकु अद्दण द्दवडंोज 

लॅपिॉपमधील फरक कळेल. ऄशा ऄनेक वेबसाआि्स अहते ज्या ईत्पादनामंधील तलुना 

सिम करतात. त्याचप्रमाणे, ऄनेक पनुरावलोकन साआि्स अहेत ज्या िेद्दलद्दहहजन, ईच्च 

शे्रणीतील कार, ग्राहक ईपकरणे द्दकंवा आतर कशाचीही तलुना करतात. या पनुरावलोकन 

साआि्स ईत्पादनाची बरीच ऄद्दतररक्त माद्दहती देतात, ज्यामळेु ग्राहकानंा द्दनणजय घेण्यात 

मदत होते. केवळ वेबसाआिच नाही तर इ-ब्रोशर, मदु्दित माद्दहतीपत्रके, इ-कॉमसज पषेृ्ठ ही सवज 

ग्राहकानंा ईत्पादनाची माद्दहती गोळा करण्यात मदत करू शकतात. ग्राहकाकडे द्दजतकी 

ऄद्दधक माद्दहती ऄसेल, द्दततकी तो ईत्पादन खरदेी करले. त्यामळेु द्दवपणन सपें्रषण 

द्दचन्हादं्दकत अहेत अद्दण वापरकत्याांना चागंली माद्दहती अहे याची खात्री करणे हे ससं्थेच्या 

द्दवपणन हयवस्थापकाचे काम अहे. 

५) हवक्रीनंतरची सेवा:  

ऄनेक वेळा ग्राहक ईच्च गुतंलेली ईत्पादने खरदेी करत नाहीत कारण त्याची द्दवक्रीपिात 

सेवा खराब ऄसते. ईदा. ज्या कारचे स्पेऄर पाि्जस भारतात ईपलब्ध नाहीत ऄशा कारला 

ग्राहक पसतंी देउ शकत नाहीत. द्दवक्रीनतंरची सेवा अद्दण ग्राहकाचें समाधान द्दजतके चागंले 

ऄसेल, द्दततकेच ईच्च सहभाग ऄसलेले ईत्पादन पनु्हा पनु्हा द्दवकले जाण्याची शक्यता 

जास्त ऄसते. 
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६) खरदेीची पुनरावृत्ती:  

ग्राहक कमी कालावधीत ईच्च सहभाग ऄसलेल्या ईत्पादनाचंी खरदेी पनु्हा करू शकत 

नाहीत. ईदा. एका मध्यमवगीय ग्राहकाने कार खरदेी केली. ती गाडी तो द्दकमान १०-१५ 

वषे वापरणार ह्या हेतूने खरदेी केली ऄसते. तो लगेच दसुरी कार घेण्याचा द्दनणजय घेणार 

नाही. 

३.१२ कमी गुतंलेली उत्पादने (एल आय पी) 

३.१२.१ एल आय पी (LIP) ची वैहशष््टये: 

१) कमी हकंमत:  

कमी द्दकंमत सहभाग ऄसलेले ईत्पादन हे साधारणपणे कमी द्दकमतीचे ऄसते. द्दकंमत कमी 

ऄसल्याने, खरदेी करण्यापूवी ग्राहक ऄनेक वेळा द्दवचार करत नाही. ईदा. साबणाची द्दकंमत 

खूपच कमी अहे अद्दण बहुतेक सवज साबण समान कायज करतात. त्यामळेु, साबण खरदेीत 

सहभाद्दगता कमी अहे. 

२) जास्त फरक नाही:  

कमी सहभाग ऄसलेल्या ईत्पादनामंध्ये फारसा फरक नसतो. ईदा. कोका कोला अद्दण 

पेप्सी द्दकंवा द्दबस्लेरी अद्दण एक्वाद्दफना सारख्या ईत्पादनामंध्ये त्याचं्या वैद्दशष््टयामंध्ये 

फारसा फरक नसतो. द्दबस्लेरी ईपलब्ध नसल्यास, ग्राहक एक्वाद्दफना द्दकंवा ईपलब्ध 

ऄसलेले आतर कोणतेही द्दमनरल वॉिर ब्रडँ खरदेी करले. 

३) कमी जोखीम घिक:  

द्दकंमत कमी ऄसल्याने कमी गुतंलेल्या ईत्पादनाचं्या खरदेीमध्ये कोणताही धोका नाही. 

त्यामळेु ऄशा ईत्पादनाच्या खरदेीमध्ये ग्राहक फारसा गुतंत नाही. ईदा. द्दचप्स द्दकंवा 

चॉकलेि्स खरदेी करताना ग्राहक खूप कमी द्दवचार करले. 

४) ब्रँड हस्वहचंग:  

जास्त फरक नसल्यामळेु अद्दण खरदेीमध्ये जोखीम कमी ऄसल्याने, जेथे कमी सहभाग 

ऄसलेल्या खरदेीचा समावेश अहे तेथे भारी ब्रडँ द्दस्वद्दचगं अहे. ग्राहक कदाद्दचत एकाच 

ब्रडँला द्दचकिून राहणार नाहीत अद्दण ते बाजारात नवीन ब्रडँ तपासत राहतील. 

५) उपलब्धता आहण हवतरण:  

खरदेी द्दनणजय घेण्यासाठी ईत्पादनाची ईपलब्धता हा प्रमखु द्दनकष अहे. ईदा. एका 

ग्राहकाला अइस्क्रीम घ्यायचे अहे पण त्याचा अवडता ब्रडँ दकुानात ईपलब्ध नाही. तो 

सहज दसुरा ब्रडँ खरदेी करले. त्याला ज े अवडते आतके हे अवडणार नाही, पण ते 

अआस्क्रीम ऄसेल अद्दण तो त्याचा अनदं घेइल. ग्राहक फक्त ब्रडेँड अइस्क्रीमच्या 

ईपलब्धतेची वाि पाहत नाही. ऄशा प्रकार,े कमी सहभाग ऄसलेल्या ईत्पादनाचे द्दवतरण 

द्दजतके चागंले होइल, द्दततकी द्दवक्री ऄद्दधक होइल. 
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३.१३ साराशं 

सजजनशीलता म्हणजे नवीन अद्दण योग्य ऄसणे. ही नवीन ऄद्दितीय अद्दण योग्य कल्पना 

द्दनमाजण करण्याची िमता अहे जी सवंादाच्या समस्येचे द्दनराकरण म्हणून वापरली जाउ 

शकते. जाद्दहरातीतील सजजनशीलता महत्त्वाची ऄसते कारण ती ग्राहकाचें लि वेधून घेते, 

ब्रडँ प्रद्दतमा द्दवकद्दसत करते, स्पधाजत्मक फायदा द्दनमाजण करते, द्दवक्री वाढवते, जाद्दहरात 

लिात ठेवते, सकारात्मक दृष्टीकोन द्दवकद्दसत करते आत्यादी. 

द्दक्रएद्दिहह ब्रीफ हे एक दस्तऐवज अहे ज े सजजनशील कायजसघं, जाद्दहरात ऄद्दभकरणास 

द्दकंवा रुपारखेकरास प्रभावी जाद्दहरात मोहीम रखेादं्दकत करण्यासाठी प्रकल्पाबिल 

तपशीलवार स्पष्ट करते. जाद्दहरात मोद्दहमेच्या नमूद केलेल्या ईद्दिष्टापंयांत सवोत्तम कसे 

पोहोचायचे यावर सजजनशील कायजसघंाला मागजदशजन करणारी प्रारूप म्हणून हे कायज करते. 

जाद्दहरादाराचंी ईद्दिष्टे समजून घेणे, कमजचाऱ्यांना माद्दहती द्दवदा, पे्ररणा अद्दण अत्मद्दवश्वास 

प्रदान करणे, सवाांना माद्दहती प्रदान करणे, पनुरावलोकन करण्यायोग्य अद्दण नोंदणीकृत 

केलेले दस्तऐवज आत्यादी अवश्यक अहे. 

द्दहहज्यऄुलायझेशन ही कल्पनाचंी सजजनशील कल्पना अहे, जी प्रभावी जाद्दहरात सदंेशात 

रूपातंररत होते. जाद्दहरात पूणज झाल्यावर ती कशी द्ददसेल याची मनात कल्पना करण्याची 

िमता अहे. द्दहहज्यऄुलायझेशनची द्दवद्दवध तंते्र म्हणजे सहवास, द्दनरीिण, आतर जाद्दहरातींचे 

द्दवशे्लषण, ध्यान, चचाज आत्यादी. 

खरदेीचा हेतू म्हणजे ग्राहक ईत्पादन का खरदेी करतो याचे कारण. सरुिा अद्दण सरंिण, 

अराम अद्दण सदु्दवधा, सामाद्दजक ऄद्दभमान अद्दण प्रद्दतष्ठा, पे्रम अद्दण अपलुकी, लैंद्दगक 

अकषजण, करमणूक द्दकंवा अनदं, सवय, ऄथजहयवस्था, महत्त्वाकािंा, फॅशन, भीती, लाभ, 

कुतूहल, द्दशफारस आत्यादी द्दवद्दवध खरदेीचे हेतू अहेत. 

सेद्दलंग पॉआंि्स हे ईत्पादनाचे द्दवशेष मिेु अहेत ज्याचा वापर जाद्दहरातदार लद्दययत 

पे्रिकानंा ईत्पादन खरदेी करण्यासाठी पिवून देण्यासाठी करू शकतात. द्दवद्दवध द्दवक्री 

द्दबंदूमंध्ये ईत्पादनाची द्दवशेष वैद्दशष््टये, ईत्पादनाची द्दकंमत, ईत्पादनाचे फायदे, पयाजवरणास 

ऄनकूुल ईत्पादन, ईत्पादन वापरण्याची सरुद्दितता, प्रस्ताव, द्दवक्री-पिात-सेवा, हमी, 

कंपनीचे कायजकाळ, कंपनीचे परुस्कार आत्यादींचा समावेश होतो. 

जाद्दहरात ऄपील म्हणजे ग्राहकाचें लि वेधण्यासाठी अद्दण/द्दकंवा ईत्पादनाद्दवषयीच्या 

त्याचं्या भावनांवर प्रभाव िाकण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या दृद्दष्टकोनाचा सदंभज. ऄपीलचे 

द्दवद्दवध प्रकार म्हणजे भावद्दनक अवाहन, तकज शदु्ध अवाहन, द्दवनोदी अवाहन, यवुा 

अवाहन, बडँवॅगन ऄपील, भीतीचे अवाहन, सेद्दलद्दब्रिी ऄपील, तलुना अवाहन आ. 

यदु्दनक सेद्दलंग प्रपोद्दझशन ही एक माकेद्दिंग सजं्ञा अहे जी प्रद्दतस्पध्याजपेिा द्दभन्न ऄसलेल्या 

ईत्पादनाचे ऄद्दितीय वैद्दशष््टय ठळक करते. ग्राहकानंा देउ केलेल्या ईत्पादनाचा द्दकंवा 

सेवेचा हा मखु्य सकारात्मक मिुा अह.े ईदा. डोद्दमनोज: तमु्हाला ताजे, गरम द्दपझ्झा 

तमुच्या दारात ३० द्दमद्दनिातं द्दकंवा त्यापेिा कमी वेळेत द्दवतररत केला जाइल द्दकंवा तसे न 

झाल्यास द्दवनामूल्य देइल. डोके अद्दण खादंे: कोंड्या पासून मकु्तता.  
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सेद्दलद्दब्रिी ऄन्डॉसजमेंिचे ऄनेक फायदे अहेत जसे की ब्रडँ आमेज तयार करणे, ब्रडँ वाढवणे, 

ओळख वाढवणे, बाजारपेठेचा द्दवस्तार करणे, ब्रडँची द्दवश्वासाहजता द्दनमाजण करणे, ब्रडँ 

हयद्दक्तमत्व द्दवकद्दसत करणे आत्यादी. त्याचे काही तोिे देखील अहेत जसे की महाग, 

एकापेिा जास्त समथजन, द्दवसंगत सेद्दलद्दब्रिी हयद्दक्तमत्व अद्दण ब्रडँचे समथजन केलेले घोिाळे 

अद्दण सेद्दलद्दब्रिींचे द्दववाद अद्दण ऄसेच बरचे काही. 

ईच्च सहभाग ऄसलेले ईत्पादन हे ऄसे ईत्पादन ऄसते ज्यामध्ये हयापक द्दवचार प्रद्दक्रया 

समाद्दवष्ट ऄसते अद्दण ग्राहक शेविी खरदेीचा द्दनणजय घेण्यापूवी ऄनेक चलाचंा द्दवचार करतो. 

ऄशा ईत्पादनाचंी द्दकंमत जास्त ऄसते, ग्राहकाचें राहणीमान दशजवते, ते खरदेी करण्यापूवी 

सखोल माद्दहती अवश्यक ऄसते अद्दण ग्राहक ते खरदेी करण्यापूवी बराच वेळ अद्दण प्रयत्न 

खची करतात. 

एडंोसजर म्हणजे ईत्पादन/सेवेचे समथजन करणारी हयक्ती. ते जाद्दहरात केलेल्या 

ईत्पादनाबिल माद्दहती देतात अद्दण ईत्पादन / सेवांची शे्रष्ठता दशजवून लद्दययत पे्रिकांच्या 

खरदेी द्दनणजयावर प्रभाव िाकतात. द्दवद्दवध प्रकारचे एडंोसजसज सेद्दलद्दब्रिी एडंोसजर ऄसू 

शकतात.  

३.१४ स्वाध्याय 

ररक्त स्थानांची प ु  करा 

१) जाद्दहरातीतील सजजनशीलता _________ मध्ये मदत करते (द्दवक्री कमी करण्यात, 

नकारात्मक वतृ्ती द्दवकद्दसत करण्यात, ब्रडँ प्रद्दतमा द्दवकद्दसत करण्यात) 

२) ________________ हा एक दस्तऐवज अह े जो सजजनशील कायजसंघ, जाद्दहरात 

एजन्सी द्दकंवा द्दडझायनरला प्रभावी जाद्दहरात मोद्दहमेची रचना करण्यासाठी प्रकल्पाबिल 

तपशीलवार स्पष्ट करतो. (द्दक्रएद्दिहह ब्रीफ, द्दक्रएद्दिहह ब्रेक, द्दक्रएद्दिहह ब्रेन) 

३) __________ म्हणजे जाद्दहरातीसाठी कल्पना तयार करण्यासाठी एखाद्या गोष्टीची 

कल्पना करणे. (हहच्युजऄलायझेशन, द्दहहज्यऄुलायझेशन, द्दहहजनलायझेशन) 

४) ______________ हे द्दहहज्यऄुलायझेशन तंत्रापैंकी एक अहे. (सघंिना, द्दनरीिण, 

दोन्ही) 

५) ______________ म्हणजे ग्राहक ईत्पादन का खरदेी करतो या कारणाचा सदंभज 

देतो. (खरदेीचा हेतू, सजजनशील सदं्दिप्त, समथजन) 

६) जाद्दहराती ____________ म्हणजे एखाद्या हयक्तीच्या गरजा, अंतर-अस्था द्दकंवा 

आच्छा ठळक करून एखाद्या हयक्तीला ईत्पादन/सेवा खरदेी करण्यास प्रवतृ्त करते. (पे्रिक, 

ऑद्दडओ, अवाहन) 

७) जाद्दहरातींमध्ये, य ुएस पी म्हणजे ________________ (यदु्दनक सेद्दलंग प्रपोद्दझशन, 

यदु्दनक सेद्दलंग प्रोडक्ि, यदु्दनक सेद्दलंग प्राइस) 
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८) ________________ हे जाद्दहरातीतील ईत्पादन/सेवाचें समथजन करणार े अहे. 

(एकद्दनष्ठ ग्राहक, ऄद्दनमेिेड पात्र, दोन्ही) 

९) अद्दलशान कार ह े_______________ गुतंलेल्या ईत्पादनाचे ईदाहरण अहे. (ईच्च, 

द्दनम्न, कोणतेही नाही) 

१०) शाम्पू ह े_______________ सहभाग ईत्पादनाचे ईदाहरण अहे. (ईच्च, द्दनम्न, 

कोणतेही नाही) 

खालील संज्ञांचे स्पष्टीकरण करा 

१) जाद्दहरातीतील सजजनशीलता 

२) द्दक्रएद्दिहह ब्रीफ 

३) द्दहहज्यऄुलायझेशन 

४) हेतू खरदेी करणे 

५) सेद्दलंग पॉआंि्स 

६) प्रद्दसद्ध हयक्तींचे समथजन 

७) एच अय पी  

८) एल अय पी 

थोडक्यात उत्तर द्या 

१) जाद्दहरातीतील सजजनशीलतेचे महत्त्व स्पष्ट करा. 

२) द्दक्रएद्दिहह ब्रीफवर एक िीप द्दलहा. 

३) जाद्दहरातींमधील द्दहहज्यऄुलायझेशनच्या द्दवद्दवध तंत्राचंी चचाज करा. 

४) खरदेीचा हेतू काय अहे जाद्दहरातींमधील खरदेीचे द्दवद्दवध हेतू स्पष्ट करा. 

५) द्दवके्रत्यािंार ेजाद्दहरातीत वापरलेले द्दवद्दवध द्दवक्री द्दबंदू ईदाहरणाच्या मदतीने स्पष्ट करा. 

६) जाद्दहरातीत ऄपीलचे प्रकार कोणते अहेत? 

७) य ुएस पी  वर िीप द्दलहा. 

८) द्दवद्दवध प्रकारच्या ऄनमुोदकाचें वणजन करा 

९) प्रद्दसद्ध हयक्तींच्या समथजनाचे फायदे अद्दण तोिे द्दवस्ततृ करा. 

१०) ईच्च सहभाग ईत्पादने अद्दण कमी सहभाग ईत्पादनांमध्ये फरक करा 
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४.२  कॉपीरायद्द िंगच्या िअवश्यक गोष्टी 

४.३  जाद्दहरात कॉपीचे घ क 

४.४  जाद्दहरात कॉपीचे प्रकार 

४.५  मािंडणीची तत्त्वे 

४.६  द्दचत्रणाचे महत्त्व 

४.७  िऄिंमलबजावणी शैली 

४.८  द्दजिंगल्स िअद्दण सिंगीताचे महत्त्व 

४.९  स् ोरीबोडडची सिंकल्पना 

४.१० जाद्दहरात पररणामकारकता तपासण्याच्या पद्धती 

४.११ सारािंश 

४.१२ स्वाध्याय     

४.० उहिष्ट े

प्रकर  चा िऄभ्यास केल्यानिंतर द्दवद्याथी खालील घ कािंबाबत सक्षम होतील: 

•  जाद्दहरात प्रत पररभाद्दषत करणे िअद्दण िअवश्यक जाद्दहरात प्रत जाणून घेणे  

•  द्दवद्दवध घ क िअद्दण जाद्दहरात कॉपीचे प्रकार स्पष्ट करणे  

•  द्दचत्रण िअद्दण स् ोरीबोडडच्या महत्त्वावर चचाड करणे 

•  जाद्दहरातींमधील द्दजिंगल्स िअद्दण सिंगीताचे महत्त्व समजून घेणे 

•  जाद्दहरातीच्या पूवड िअद्दण निंतरच्या पररणामकारकतेचे मूल्यािंकन करण्यासाठी वापरल्या 

जाणाऱ्या द्दवद्दवध  तिंते्र जाणून घेणे 

४.१ पररचय 

कॉपीरायद्द िंग हा केवळ लेखनाशी सिंबिंद्दधत नाही. कोणत्या किं पनीला बाजारपेठीय करायचे 

िअहे िअद्दण ग्राहकािंना काय हवे िअहे यामधील पूल बािंधून बाजाराच्या रृदयात िअद्दण 

मनापयंत पोहोचणे हे िअहे. 
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कॉपीरायद्द िंग ही शबदािंचा ढाचा/लय वळवून वापर करण्याची कला िअह े जी 

वाचकािंना/पे्रक्षकािंना िईत्पादक कृती करण्यास प्रवतृ्त करते. कॉपीरायद्द िंग हे ब्रडँचा प्रचार 

करणे, ब्रडँबिल जागरूकता पसरवणे या िईिेशाने देखील केले जाते. ह ेसामाद्दजक मोद्दहमेत 

महत्त्वाची भूद्दमका बजावते िअद्दण पे्रक्षकािंना द्दवद्दशष्ट दृद्दष्टकोनातून प वून देण्यास मदत करते. 

४.२ कॉपीरायह ंगच्या आवश्यक बाबी 

१) मिेुसूद :  

बहुतेक वाचक छो ्या जाद्दहरातींकडे िअकद्दषडत होतात. सिंद्दक्षप्त िऄसणे म्हणजे शबद कमी 

करणे द्दकिं वा वाक्ये तोडणे नव्हे. िऄथाडला धक्का न लावता शबद काढून  ाकणे िअद्दण बदलणे 

हे िऄत्यिंत सूक्ष्म काम िअहे. ह े गाभ्यात िअघात करते; हे सवड कव्हर करण्यासाठी मिेुसूद 

िऄसणे गरजेचे िअहे. िईदा: मथळा "दररोज वाढ दररोज हॉद्दलडक्स"  

२) स्पष्टता:  

एक स्पष्ट प्रत िऄशी िअहे जी वाचकािंनी सहज िअद्दण प कन वाचली िअद्दण िअत्मसात करणे. 

हे द्दनिःसिंद्ददग्ध िअद्दण स्वतिः स्पष्टीकरणात्मक िअहे. िऄश्या गोष्टीस ते लगेच िअकद्दषडत 

होतात.तसेच ते स्पष्टता िऄथड लावण्यासाठी सगुावा देतात. प्रतींचा िऄथड लागाण्यास पढुील 

गोष्टी पररणाम करतात जसे स्थाद्दनक परिंपरा सवयी, चालीरीती िअद्दण राष्ट्रीयत्व यासारखे 

घ क  िईदा.: मलुींसाठी फेयर िऄडँ लव्हली क्रीम िअद्दण मलुािंसाठी फेयर िऄडँ हडँसम क्रीम. 

३) योग्य:  

एखादी  प्रत योग्य िअहे जेव्हा ती सिंभाव्यतेच्या गरजा िअद्दण सिंखयािंशी जळुते. योग्य प्रत 

द्दलद्दहणे ही िऄशा शबदािंत मािंडण्याची कला िअहे ज्यातून िईत्पादन घेण्याची तीव्र िआच्छा 

द्दनमाडण होते जेथे िईत्पादनाची वैद्दशष््टये द्दकिं वा गणु ग्राहकािंच्या मालकीची िआच्छा पूणड करतात. 

कॉपीराय रने स्वतिःला ग्राहकाच्या द्दस्थतीत राहून प्रद्दतस योग्य बनवायचे िअहे. िईदा.: 

एखादी गोष्ट योग्य साच्यात िअहे म्हणून त्यावर िऄवलिंबून राहू नका - फोक्सवॅगनचे मूळ 

गाडीचे भाग. 

४) वैयहिक स्पर्श:  

कॉपीमध्ये िईत्पादन द्दकिं वा सेवेबिल माद्दहती िअद्दण तथ्ये िऄसणे िअवश्यक िअहे परिंत ुत्यावर 

लक्ष कें द्दित करण्याचा मिुा नाही, ग्राहक िअद्दण त्यािंच्या गरजा, िअकािंशा, िआच्छा िअद्दण 

िईत्पादनाबिलच्या त्यािंच्या भावना यावर लक्ष कें द्दित केले पाद्दहजे. हे द्दवकण्यास मदत करते. 

एक वैयद्दिक प्रत सिंभाव्यतेवर कें द्दित िअहे. ही एक वैयद्दिक िऄपीद्दलय प्रत िअहे. जी  'भावी' 

ते 'िईत्पादन' ऐवजी 'िईत्पादन' ते 'सिंभाव्य' िऄसे िअहे. प्रतला ‘िअपण िऄद्दभवतृ्ती’ िअहे. 

िईदा.लॅक्मे डीप पोर क्लीद्दनिंगची जाद्दहरात ‚तमुच्या चेहऱ्यावर बरचे काही द्ददसते‛ या 

मथळ्याने सरुू होते. 
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५) वास्तहवकता:  

जाद्दहरात सिंदेशाची द्दवश्वासाहडता द्दकिं वा पत प्रामाद्दणकपणाच्या मयाडदेवर ठरवली जाते. 

जाद्दहरात चािंगली होण्यासाठी सत्य िऄसणे िअवश्यक िअहे. कॉपीमध्ये नमूद केलेली 

द्ददशाभूल करणारी िअद्दण िऄव्यावसाद्दयकपणे सादर केलेली तथ्ये केवळ द्दवक्री गहृाच्या 

प्रद्दतषे्ठला हानी पोहोचवतात. ग्राहकािंची मने द्दजिंकण्याचा एक द्दनद्दित मागड म्हणजे प्रामाद्दणक 

िऄसणे. 'प्रामाद्दणकता', येथे 'व्यावसाद्दयक प्रामाद्दणकपणा' सूद्दचत करते न द्दक 'न्याद्दयक'. 

६) अनुरूप:  

प्रत्येक जाद्दहरात प्रत, जाद्दहरात माध्यमािंना स्वीकायड मानक, द्दनयम िअद्दण िऄद्दधद्दनयमाचे 

पालन करणे गरजेचे िऄसते. जगात कोठेही, नैद्दतकतेला ठेच पोहोचवणाऱ्या, शालीनतेचा 

ऱ्हास करणाऱ्या िअद्दण लोकािंच्या धाद्दमडक सिंवेदनशीलतेला हानी पोहोचवणाऱ्या कोणत्याही 

माध्यमािंना िऄशी कोणतीही प्रत स्वीकाराहड नाही. 

७) प्रक्षोभक:  

हेडलािआनमध्ये द्दवचार प्रवतृ्त करणार े प्रश्न सादर करून वाचकाची िअवड द्दमळवणे िअद्दण 

िईत्तर द्दमळद्दवण्यासाठी त्यािंना मखुय प्रत वाचण्यास प्रवतृ्त करणे. यामळेु ग्राहकािंच्या मनात 

िअस्था द्दनमाडण होते. 

८) प्रात्यहक्षक:  

पे्रक्षकािंचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी छायाद्दचत्र द्दकिं वा प्रात्यद्दक्षके महत्त्वाची भूद्दमका बजावतात, 

त्यामळेु िईत्पादन द्दकिं वा सेवा प्रदद्दशडत करण्यासाठी छायाद्दचत्र वापरावेत. जर खरोखर योग्य 

द्दचत्र वापरले िऄसेल तर ते हजार शबदािंचे मूल्य िअहे. मेबेलािआन सामान्यत: पढुील 

िईत्पादनािंसाठी जसे द्दक,दीघडकाळ द्द कणारी काजल, द्दलपद्दस् क, गळुगळुीत त्वचाफायदे 

प्रदद्दशडत करण्यासाठी छायाद्दचते्र वापरते.  

९) आकर्शक:  

ब णे, द्दचन्हे िअद्दण लेखणी द्दचन्हे वापरल्याने वाचकाचे लक्ष महत्त्वाच्या तपशीलािंकडे 

वेधण्यात मदत होिउ शकते. योग्यररत्या िअयोद्दजत केल्यास, ते तथ्ये द्दकिं वा सिंदेशािंना 

सारणीत वगीकरण करण्यात मदत करू शकते.  ोयो ा क्वाद्दलसची जाद्दहरात एकाद्दत्मक 

बिंपरसारखया वाहनाच्या िऄद्दितीय वैद्दशष््टयािंकडे वाचकािंचे लक्ष वेधण्यासाठी बाण वापरते; 

वडु द्दफद्दनश पॅनेद्दलिंग, कॅप् न सी ्स िआ. त्याचप्रमाणे, ‚प्यिुऄर िआ ‛ ब्रडँ मशीनचा वापर 

दाखवण्यासाठी िअद्दण वैद्दशष््टये दाखवण्यासाठी करते. 

१०) प्रहतसादात्मक :  

प्रद्दतसाद द्दमळवण्यासाठी कॉपीराय र िऄनेक तिंते्र वापरू शकतो जे वाचकािंसाठी बोलके िऄसू 

शकतात, त्यािंना प्रद्दतसाद देण्यास सािंगू शकतात, त्यािंना प्रद्दतसाद देण्याचे कारण सािंगा, 

त्यािंनी प्रद्दतसाद द्ददल्यास त्यािंना बोनस द्दकिं वा फ्रीबी ऑफर करा. िईदा: - िअत्ताच ऑडडर 



 

 

जाहिरात अंमलबजावणी आहण मूल्यमापन 

 

69 

करा, िअत्ताच बकु करा, िअजच ऑडडर करा, थोड्या काळासाठी, शेव ची सिंधी, िआत्यादी 

शबद वापरून हे केले जािउ शकते. सेवा - िअयसीिअयसीिअय  बकँ -  ू व्हीलर लोन्स. 

४.३ जाहिरात कॉपीचे घ क 

१) िडेलाइन / मथळा :  

हेडलािआन ही जाद्दहरातीची सवाडत वरची द्दकिं वा िऄगदी पद्दहली ओळ िऄसते. जाद्दहरातीच्या 

िआतर मजकुराच्या तलुनेत ते ठळक िअद्दण मोठ्या फॉन् मध्ये िऄसणे िअवश्यक िअहे. ते 

िअकषडक िऄसले पाद्दहजे कारण ते पे्रक्षकािंचे िअकषडण काबीज करणार िअहे. िअवश्यक 

िऄसल्यास, ते द्दभन्न फॉन्  शैलीमध्ये द्दकिं वा द्दभन्न रिंगात द्दलद्दहले जािउ शकते. हे एक 

लािआनर िऄसू शकते द्दकिं वा ५ ते ६ शबदािंपेक्षा जास्त िऄसू शकत नाही. 

२) उप-मथळे:  

ही शीषडकाला िअधार देणारी ओळ िअहे. ह े मथळ्यािंबिल थोडक्यात वणडन करू शकते. 

साधारणपणे, त्याचा फॉन्  िअकार हेडलािआनपेक्षा लहान िऄसला पाद्दहजे परिंत ुजाद्दहरातीच्या 

मखुय भागापेक्षा मोठा िऄसावा. िईपशीषडक िऄधोरदे्दखत केले जािउ शकते द्दकिं वा ते िऄद्दितीय 

द्ददसण्यासाठी वेगळ्या फॉन्  शैलीमध्ये मदु्दित केले जािउ शकते. 

३) मखु्य प्रत:  

जाद्दहरातीचा मखुय भाग हा िईत्पादनाद्दवषयी वणडन केल्याप्रमाणे मखुय भाग प्रत िअहे. यामध्ये 

ग्राहकाला िईत्पादन, त्याचा वापर, वैद्दशष््टये िआत्यादीिार े द्दमळू शकणार े फायदे िअहेत. ते 

साधारण फॉन्  िअकारात द्दप्रिं  केले जािउ शकतात कारण ते ६ ते ७ ओळींचे िऄसू 

शकतात. 

४) मथळे:  

हे द्दचत्र द्दकिं वा द्दचत्राचे वणडन करणार ेएक लहान लेखन सिंदद्दभडत करते. द्दप्रिं  जाद्दहरातीमध्ये, 

िईत्पादनाची प्रद्दतमा दशडद्दवली जाते िअद्दण िईत्पादनाच्या वैद्दशष््टयाबिल वणडन करणारा एक 

छो ा पररच्छेद द्दलद्दहला जातो. थोडक्यात, हे छायाद्दचत्राखाली वणडनात्मक शीषडक िअहे.  

५) स्लोगन / घोर्वाक्य :  

घोषवाक्य हा एक वाक्यप्रचार िअह े जो जाद्दहरात मोद्दहमेसाठी लोकािंचे िअकषडण द्दनमाडण 

करण्यासाठी वापरला जातो. त्यातील सिंपूणड जाद्दहरात द्दकिं वा मखुय मजकूर लक्षात ठेवणे 

कठीण िअह,े म्हणून, घोषवाक्य पे्रक्षकािंना िईत्पादन दीघड कालावधीसाठी लक्षात ठेवण्यास 

मदत करते. िईदा: मॅकडोनाल्ड्स: मला ते िअवडते, द्दक  कॅ  : ब्रेक घ्या, द्दक  कॅ  करा. 

६)  ॅगलाइन्स / श्रयपंिी :  

हे एक लहान, सिंस्मरणीय वणडन िअहे जे िईत्पादनासह ओळखले जाते. हे िअकषडक िअद्दण 

ना ्यमय स्वरूपात द्दडझािआन केलेले िअहे जे ग्राहकािंना सहज लक्षात ठेवता येिइल. िईदा: 

लॉररयल– कारण तमुची द्दकिं मत िअह,े िऄपँल – वेगळा द्दवचार करा. 
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७) लोगो:  

लोगो किं पनीने त्याच्या िईत्पादनािंसाठी वापरलेल्या प्रद्दतमा द्दकिं वा रुपरखेेचा सिंदभड देते. लोक 

जाद्दहरात वाचू शकतात िअद्दण ती द्दवसरतील पण लोगो त्यािंच्या मनात कायम ठेवला जािउ 

शकतो, िऄशा प्रकार ेते एखाद्या िईत्पादनाची बाजारात एक वेगळी प्रद्दतमा द्दमळवण्यास मदत 

करते. साधारणपणे, लोगो जाद्दहरातीच्या तळाशी िईजवीकडे द्ददसतो. िईदा: नािआके– एक 

द्द क द्दचन्ह द्दचन्ह, िऄपँल – सफरचिंदाचे प्रतीक. 

८) कृतीत्मक हनणशय :  

ही एक रणनीती द्दकिं वा लािआनर िअहे जी पे्रक्षकािंच्या द्दनणडयाचे कृतीत रूपािंतर करले. 

साधारणपणे जाद्दहरातीच्या शेव ी त्याचा िईल्लेख िऄसतो. हा प्रस्ताव द्दकिं वा स ुीचे  ोकन 

िऄसू शकते ज्यािार ेग्राहक सवोत्तम फायदा द्दमळवू शकतात. 

४.४ जाहिरात कॉपीचे प्रकार 

सिंपूणड जाद्दहरात मोद्दहमेच्या यशासाठी कॉपीरायद्द िंग ही सवाडत महत्वाची िअद्दण गिंभीर द्दक्रया 

िअहे. कॉपीराय र जाद्दहरातदाराच्या िईत्पादनाच्या द्दकिं वा सेवािंच्या द्दवक्रीच्या द्दबिंदूिंचे द्दनवडक 

ग्राहकािंसाठी फायद्यािंमध्ये भाषािंतर करतो. कॉपीचे प्रकार खालीलप्रमाणे िअहेत. 

१) वैज्ञाहनक प्रत:  

ह्या िार े िईत्पादनाची तािंद्दत्रक वैद्दशष््टये स्पष्ट केली जातात. िईत्पादनाच्या गणुवते्तचे वणडन 

वैज्ञाद्दनक भाषेत केले जाते. हे प्रतला खात्रीशीर मूल्य देते. सफोला - कमी कोलेस्रॉल 

खाद्यतेल वैज्ञाद्दनक प्रत वापरते. औषधे िअद्दण दवा देखील वैज्ञाद्दनक प्रतीिार े द्दवकली 

जातात. िआत्यादीबाबत माद्दहती  सामान्य लोक िअद्दण व्यावसाद्दयक दोघािंमध्ये िअत्मद्दवश्वास 

वाढवते. 

२) वणशनात्मक प्रत:  

तािंद्दत्रक नसलेल्या पद्धतीने, िईत्पादनाच्या गणुधमांचे वणडन केले जाते. कॉपी थे  सद्दक्रय 

वाक्ये वापरते. लहान िअद्दण सिंद्दक्षप्त वाक्ये िअहेत. िऄशा प्रकारच्या जाद्दहराती खूप सामान्य 

िअहेत. िईदा: द्दवमा किं पन्यािंना योजनािंचे तपशीलवार वणडन देणे िअवश्यक िअहे. 

३) कथा प्रत:  

द्दह एक काल्पद्दनक कथा कथन केली प्रत िअहे. यात िईत्पादनाचे फायदे कथेतून द्ददसून 

येतात. कथन द्दवनोदी िऄसते  िअद्दण ते एक ठोस िअवाहन म्हणून कायड करते. ज्यामळेु 

दशडकािंच्या स्मरणशिीवर त्याचा ठसा िईम ला जातो. 

४) सामहयक प्रत:  

जेव्हा प्रत नकुत्याच घडलेल्या द्दकिं वा घ नेशी समाकद्दलत केली जाते, तेव्हा द्दतला सामद्दयक 

प्रत म्हणतात. दा कुन्हा िार ेिऄशा िऄनेक  ॉद्दपकल कॉपी िऄमूल ब रसाठी तयार केल्या 
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गेल्या िअहेत. बहुतेक राजकीय कायडक्रम, राष्ट्रीय खेळ, जागद्दतक कायडक्रम या सवड 

जाद्दहरातींच्या प्रतीपयंत द्दवस्ताररत होतात. 

५) प्रहतष्ठा कॉपी:  

िईत्पादनाची थे  जाद्दहरात केली जात नाही. िईत्पादनाच्या द्दवक्रीसाठी केवळ एक प्रद्दतद्दष्ठत 

िअद्दण िऄनकूुल वातावरण तयार केले जाते. प्रत प्रद्दतमा तयार करण्यासाठी वापरली जाते. 

द्दवमल शद्द ंगची वैयद्दिक प्राबल्य जाद्दहरात हे ह्याचे एक िईत्तम िईदाहरण िअहे. 

६) अनुमोदन प्रत:  

या प्रतींमध्ये, िईत्पादनास मोठ्या प्रमाणात िऄनयुायी िऄसलेल्या िऄद्दभप्राय प्रणेत्यािारे 

मान्यता द्ददली जाते. ओद्दपद्दनयन लीडरची द्दनवड िईत्पादनावर िऄवलिंबून िऄसते. 

 ेद्दलद्दव्हजन, कॉफी,  ायसड िआ.च्या जाद्दहरातीसाठी बहुतेक सेद्दलद्दब्र ींची द्दनवड केली जाते. 

सेद्दलद्दब्र ींच्या समथडनामळेु ग्राहकािंची खरदेी धारणा वाढली िअहे. 

७) र्ब्दिीन जाहिरात:  

शबदहीन जाद्दहराती ही गैर-मौद्दखक सिंपे्रषणाचे िईदाहरण िअहे िअद्दण ती द्दचत्राद्दभमुख 

िऄसतात. पन्नासच्या दशकाच्या सरुुवातीपासून सरुू होणाऱ्या द्दबल बोडड िऄिंदाजािंिार ेएिऄर 

िआिंद्दडयाकडे कदाद्दचत या शैलीतील सवाडत जास्त मास् र पीस िअहेत. 

८) आय कँडी:  

जाद्दहराती थ्रो िऄवे कॉपीच्या एकाच ओळीसह प्रभावी द्दव्हज्यिुऄल िऄसतात. द्दव्हज्यिुऄल 

ओररएिं ेड वकड ला िऄमेररकन लोक िअय कँडी म्हणून ओळखतात. बहुभाद्दषक िअद्दण 

बहुसािंस्कृद्दतक बाजारपेठेत, सिंदेश देण्यासाठी द्दव्हज्यिुऄल्स योग्य िअहेत. ‘धूम्रपान करू 

नका’ िऄसे द्दलद्दहण्याऐवजी तोच सिंदेश देणार ेद्दव्हज्यिुऄल िऄसणे चािंगले साद्दबत झाले िअहे. 

९) परस्परसंवादी जाहिराती:  

परस्परसिंवादी जाद्दहराती ऑन-लािआन िआिं रने  जाद्दहरातींशी सिंबिंद्दधत िऄसतात. 

परस्परसिंवादी सिंपे्रषण ग्राहकाला गुिंतवून ठेवतो िअद्दण त्याच्यासोबत िऄद्दधक वेळ घालवतो. 

फोक्सवॅगन पोलो कार लहान पण भक्कम कार म्हणून स्थानबद्ध िअहे. त्याच्या जाद्दहरात 

मोद्दहमेमध्ये िऄगदी लहान पण कठीण शबदकोड्यािंची माद्दलका होती. त्याची फोड करूपयंत 

वाचक जाद्दहरातीसोबत गुिंतून राहतो. 

४.५ माडंणीची तत्त्व े

४.५.१ अथश: 

लेिअिई  ह ेस्वरूप म्हणून पररभाद्दषत केले जािउ शकते ज्यामध्ये जाद्दहरातीचे द्दवद्दवध घ क 

एकत्र केले जातात. ह े द्दव्हज्यिुऄलायझेशनसह गधधळून जािउ नये. म्हणून जाद्दहरातींचे 

वेगवेगळे भाग- द्दचते्र, मथळे, मखुय मजकूर, जाद्दहरातदारािंची स्वाक्षरी िअद्दण कदाद्दचत सीमा 
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िअद्दण िआतर ग्राद्दफक साद्दहत्य- द्दवक्री सिंदेशाच्या एकद्दत्रत सादरीकरणात एकद्दत्रत करणे हे 

त्याचे कायड िअहे. 

४.५.२  चागंल्या मांडणीची तत्त्वे खालीलप्रमाण ेआिते: 

१)  समतोल: समतोल, लेिअिई मध्ये महत्त्वपूणड िअहे, ज्यामध्ये जाद्दहरात बनवणार े

द्दवद्दवध िअकार िअद्दण प्रकार कलात्मकररत्या एकत्र केले जातात. मूलत:, समतोलाचे 

दोन प्रकार िअहेत: 

• औपचाररक द्दकिं वा समद्दमतीय 

• िऄनौपचाररक द्दकिं वा िऄसमद्दमत 

२)  िालचाल: जर एखादी छापील जाद्दहरातस वेळात वेळ काढून वाचकािंनी वाचणे 

िऄपेद्दक्षत िऄसेल तर, मािंडणीने जाद्दहरातीस  क लावून पाहण्याची गती द्दकिं वा 

सिंरचनात्मक हालचाल प्रदान केली पाद्दहजे. 

३)  एकता: मािंडणीतील एकता म्हणजे जाद्दहरातीचे घ क एकत्र ठेवणे जेणेकरुन जाद्दहरात 

‚त ूुन पडू नये‛. 

४)  स्पष्टता आहण साधेपणा: लेिअिई  मनोरिंजक बनवणे महत्त्वाचे िऄसले तरी, त्याची 

स्पष्टता िअद्दण साधेपणा गमावू नये म्हणून ते परुसेे सोपे राहील याची काळजी घेणे 

िअवश्यक िअहे. 

५) भर: चािंगल्या मािंडणीमुळे जाद्दहरात सिंपूणडपणे ठळक बनली पाद्दहजे िअद्दण काही 

महत्त्वाच्या घ कािंवर देखील जोर द्ददला पाद्दहजे. खालील काही तिंत्रािंचा िऄवलिंब करून 

हे करता येते. 

४.५.३ लेआउ चे / आराखडा   प्पे: 

१)  लघुप्रहतमा रखेाहचत्र: हे  लघ ु रखेाद्दचत्र िअहेत ज्याचा िईपयोग कला द्ददग्दशडकािंनी 

लहान तपशील न सािंगता मूलभूत मािंडणी शैली िअद्दण पद्धती व्यि करण्यासाठी केला 

िअहे. 

२)  कच्चा आराखडा: कच्चा िअराखडा द्दकिं वा द्दव्हज्यिुऄल, जवळजवळ सवड 

जाद्दहरातींसाठी तयार केले जातात. हे मैदानी पोस् सड वगळता तयार केलेल्या 

जाद्दहरातींच्या िअकारा सारखेच िअहेत. 

३)  अंहतम मांडणी: पढुील  प्पा म्हणजे िऄिंद्दतम लेिअिई  तयार करणे, ज्यात खडबडीत 

मािंडणीपेक्षा िऄद्दधक काळजीपूवडक काम केले जाते. ज्यात द्दचत्रणाची शैली िअद्दण 

मथळ्यािंची द्दवस्ततृ माद्दहती देतात िअद्दण म्हणूनच हे कलाकार िअद्दण 

 ायपोग्राफरसाठी मागडदशडक म्हणून काम करते. 
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४)  सवशसमावेर्क मांडणी: जेव्हा जाद्दहरातदार तयार केलेल्या लेिअिई कडे पाहून सिंपूणड 

जाद्दहरातींचा पररणाम ठरवू शकत नाही तेव्हा त्यािंच्यासाठी सवडसमावेशक मािंडणी 

तयार केली जाते. हे लेिअिई , तयार जाद्दहरातींच्या िऄगदी िईभेहूब नमनुा िऄसतो. 

५)  वहकिं ग/कायाशत्मक लेआउ ्स: वद्दकंग लेिअिई ्स हे खरोखर लेिअिई  नसून 

िईत्पादनासाठी एक प्रकारचे "बलूद्दप्रिं " िअहते, जे द्दवद्दवध घ कािंची िऄचूक द्दस्थती 

िअद्दण  ायपोग्राफर िअद्दण खोदकासाठी योग्य सूचना दशडवतात. त्यािंना "यािंद्दत्रक" 

म्हणून देखील ओळखले जाते 

४.६ हचत्रणाचे मित्त्व 

४.६.१ अथश: 

द्दचत्रणात छायाद्दचते्र, रखेाद्दचते्र, िअलेख, तिे, द्दचत्रकला िअद्दण िआतर सद्दचत्र िईपकरणे 

िऄसतात. बाजारपेठेचे लक्ष वेधण्यासाठी, िअकलनासाठी, वतृ्ती बदलण्यासाठी िअद्दण 

वतडनात बदल करण्यासाठी द्दह िईदाहरणे वापरू शकतात. थीम व्यि करण्यासाठी द्दचते्र 

महत्त्वाची िअहेत. मथळ्यािंसह रखेाद्दचते्र, फो ो द्दकिं वा व्यिंगद्दचते्र सिंभाव्य लोकािंचे लक्ष वेधून 

घेतात. ते एक कथा सािंगू शकतात, प कन िअद्दण स्पष्टपणे मिुा मािंडू शकतात द्दकिं वा दावा 

द्दसद्ध करू शकतात. 

४.६.२ हचत्रणाच्या पद्धती खालीलप्रमाण ेआिते: 

१)  प्रतीकात्मक द्दचते्र. 

२)  तलुना िअद्दण द्दवरोधाभास द्दचते्र 

३)  वापरातील िईत्पादनाची द्दचते्र 

४)  िईत्पादनाचा पररणाम - द्दचत्रािंचा वापर 

५)  िईत्पादन – एकल द्दचत्रण 

"पूवी िअद्दण निंतर" छायाद्दचते्र याचे एक िईदाहरण िअहेत. कला द्ददग्दशडक नेहमी द्दचत्रण 

धोरणािंवर वाद घालत िऄसतात. िअकषडकपणे सादर केलेल्या खाद्यपदाथांमळेु िअपल्या 

तधडाला पाणी स ुते तसेच सिंपूणड पानावर पसरलेले कपडयािंची जाद्दहरात िअपणात खरदेीची 

िआच्छा िईते्तद्दजत करते. येथे द्दचत्राने िआतर घ कािंपेक्षा मोठी जागा व्यापली जाते. द्दचत्रीकरणा 

िार े द्दचद्दत्रत कल्पनािंचे िऄद्दधक मूल्य िअहे. छायाद्दचत्रण बातम्यािंच्या बाबतीत सत्यता देते. 

खाद्यपदाथड िअद्दण सेद्दलद्दब्र ींचे फो ो जवळजवळ नेहमीच छापले जातात. 

४.६.३ जाहिरातीतील हचत्रणाचे मित्त्व: 

१.  ते शबदािंपेक्षा िऄद्दधक प्रभावी िअहेत. 

२.  ते कॉपीचे समथडन करतात 

३.  ते प्रात्यद्दक्षक िअहेत 
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४.  ते िअम्हाला तािंद्दत्रक तपशील समजावून सािंगतात. 

५.  ते भावना जागतृ करतात. 

६.  रिंगीत छायाद्दचते्र िईत्पादनािंना िईच्च द्दनष्ठा देतात. 

४.७ अमंलबजावणी रै्ली 

४.७.१ अथश: 

िऄिंमलबजावणीच्या शैलीचा सिंदभड ग्राहकािंना जाद्दहरात सिंदेश कोणत्या पद्धतीने सादर केला 

जातो. सिंदेशाचा प्रभाव हा सिंदेश पे्रक्षकािंसमोर कसा मािंडला जातो यावर बहुतया िऄवलिंबून 

िऄसतो. 

४.७.२ अंमलबजावणी रै्ली: 

सिंदेश पोहोचवण्यासाठी खालील द्दवद्दवध िऄिंमलबजावणी शैली िऄवलिंबल्या जातात. 

१)  थे  हवक्री: या शैलीतील सिंदेशामध्ये िईत्पादन िअद्दण त्याच्या गणुधमांवर लक्ष कें द्दित 

केले जाते जे ग्राहकािंना खरदेी करण्यास प्रवतृ्त करतात. िऄद्दतशयोिी न करता थे  

सादरीकरणावर द्दवश्वास ठेवला जातो. 

२)  वैज्ञाहनक संदेर्: या सिंदेशामध्ये, जाद्दहरातदार त्यािंचे िईत्पादन प्रद्दतस्पधी िंच्या 

िईत्पादनापेक्षा चािंगले कसे िअहे हे वैज्ञाद्दनकदृष््टया द्दसद्ध करण्याचा प्रयत्न करतो. ज्या 

िईत्पादनािंमध्ये स्पधाड जास्त िअहे त्यािंना हे लागू िअहे. िईदा:- "घडी द्दड जं " ते 

प्रयोगशाळेत कसे तपासले जाते ते दाखवते. 

३)  प्रात्यहक्षक: हे िईत्पादनाचा मुखय फायदा प्रत्यक्ष वापरून द्दकिं वा काही पररद्दस्थतीत 

प्रत्यक्ष दाखवून स्पष्ट करत िऄसते. ही शैली िऄद्दधक प्रभावी िअहे कारण थे  प्रात्यद्दक्षक 

पाहता येते िअद्दण ग्राहकािंच्या मनात द्दवश्वास सिंपादन करण्यास मदत करते. 

४)  प्रर्हस्तपत्र: बरचे जाद्दहरातदार त्यािंचे द्दवपणन सिंपे्रषण सिंदेश प्रशद्दस्तपत्र म्हणून सादर 

करतात ज्यािार े माजी ग्राहक, व्यिी, िआत्यादी त्यािंच्या िऄनभुवावर िअधाररत 

िईत्पादनाच्या वतीने बोलतात. ते िऄद्दधक प्रभावी करण्यासाठी एखाद्या सेद्दलद्दब्र ीलाही 

त्यात सहभागी करून घेत िऄसतात. 

५)  अहनम ेेड कॅरके् र: हे तिंत्र िऄद्दनमे ेड कॅरके् र वापरते जे जाद्दहरातींमध्ये िईत्पादनाचे 

प्रद्दतद्दनद्दधत्व करत िऄसते. िईदा:- जूजूस हे व्होडाफोनने सादर केलेले िऄद्दनमे ेड पात्र 

होते. 

६)  ना ्यीकरण: हे समस्या-समाधान दृद्दष्टकोन वापरते कारण ते दशडद्दवते की जाद्दहरात 

केलेला ब्रडँ समस्येचे द्दनराकरण करण्यात कशी मदत करू शकतो. ही िऄिंमलबजावणी 

शैली लघकुथेच्या रूपात एक सिंशयास्पद पररद्दस्थती द्दकिं वा कथानक द्दनमाडण करते. 
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७)  तुलना: या प्रकारच्या िऄिंमलबजावणीमध्ये प्रद्दतस्पध्याडशी ब्रडँची िऄप्रत्यक्ष तलुना 

समाद्दवष्ट िऄसते. प्रद्दतस्पधी िईत्पादनािंना एकतर स्पष्टपणे नाव द्ददले जाते द्दकिं वा फो ो, 

प्रद्दतमा द्दकिं वा रेडमाकड िार ेिऄचूकपणे ओळखले जािउ शकते. 

८)  संगीत: सिंगीताचा दशडकािंवर द्दकिं वा श्रोत्यािंवर दीघडकाळ प्रभाव पडतो. िऄशा प्रकार,े 

सिंगीत िऄद्दतररि प्रभाव पडण्यास मदत करतो. िईदा:- द्दनरमा वॉद्दशिंग पावडर. 

४.८ हजगंल्स आहण सगंीताचे मित्त्व 

४.८.१ अथश: 

द्दजिंगल्स ह ेिअकषडक छो े सूर िअहेत ज ेिअपण गातो िअद्दण बरचेदा नकळतपणे गणुगणुतो, 

ज्याची िअपल्या मेंदूमध्ये नधदणीकृत भक्कम जागा बनते, जी द्दनघून जाण्यास नकार देत 

िऄसते. द्दजिंगल्समळेु िईत्पादनासह द्दकिं वा किं पनीशी सिंस्मरणीय वाक्ये जोडणे शक्य होते. 

पनुरावतृ्त वाक्ये िऄसलेल्या द्दजिंगलला द्दव्हज्यिुऄल्सपेक्षा खूप जास्त द्दस्थरता प्राप्त होते. 

द्दसग्नेचर  ्यून लगेचच त्यािंची िईत्पादने तयार करतात. सिंगीत मलुािंचे िअद्दण द्दकशोरािंचे लक्ष 

वेधून घेते. द्दजिंगल तयार करताना लद्दक्ष्यत पे्रक्षक ओळखणे महत्वाचे िअहे. पे्रक्षक िअद्दण 

श्रोता वगाडस िअकद्दषडत करणार े व्यावसाद्दयक द्दजिंगल बनवणे कठीण िअहे. मूड ब्रीफ्स 

सामान्यतिः एजन्सीिार ेद्दजिंगल गायकािंना द्ददले जातात. ते सािंगतात की एखादी  ्यून ‘पेपी’ 

िऄसावी की ‘रोमदँ्द क’ द्दकिं वा ‘िअनिंद’ िऄसावी. त्यािंना लद्दक्ष्यत पे्रक्षकािंचे प्रोफािआल देखील 

द्ददले जातात. 

द्दजिंगल किं पोद्दझिंग गाणे िअद्दण ते िईत्पादनासाठी कायड करणे ही एक िऄत्यिंत सजडनशील कला 

िअहे. द्दजिंगल द्दनद्दमडतीमध्ये जाद्दहरातदार, सिंगीतकार, गायक िआत्यादींशी समन्वय साधला 

जातो.  ाय न्स, एिऄर ेल िअद्दण रमेिंड सारखया काही ब्रड्ँसने सहवास द्द कवून 

ठेवण्यासाठी द्दजिंगलऐवजी द्दसग्नेचर  ्यून वापरण्यास सरुुवात केली िअहे.  

द्दजिंगलद्दशवाय भारतीय जाद्दहरातीची कल्पना करणे कठीण िअहे. सिंगीत दीघडकाळ 

श्रोत्यािंमध्ये रेंगाळत राहते. दूरद्दचत्रवाणीसाठी १००० जाद्दहरात द्दचत्रप  िअद्दण शेकडो 

रदे्दडओ स्पॉ ्सच्या िअिई प ुसह, मुिंबिइ ह ेद्दजिंगल बेल्सचे कें ि राद्दहले िअहे. 

िईत्पादन  -   द्दजिंगल 

झिंडू मलम  -  झिंडू बाम, झिंडू बाम, पीडा हारी बाम, सदी सरदत पीडा को पल में दूर 

कर ेझिंडू बाम“ झिंडू बाम. 

नेरोलॅक  -  जब घर की रौनक बाडानीं हो द्ददवारध को जब सजना हो ‚. जब घर की 

रौनक बाडानीं हो नेरोलक 

द्दलज्जत पापड -  कुरुम, कुराम, माजेदार, लज्जतदार, सात स्वाद में द्दलज्जत, द्दलज्जत 

पापड 
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४.८.२ जाहिरातीत संगीत: 

बहुतेक िईत्पादन द्दकिं वा सेवा प्रकारासाठी सिंगीत िअव्हान मोठ्या प्रमाणावर वापरले जािउ 

शकते. सिंगीत िअव्हान द्दवशेषत: जेव्हा जाद्दहरातदार िईत्पादन द्दकिं वा सेवा खरीखरुी द्दकिं वा 

िईत्साहवधडक बनवू िआद्दच्छतात िअद्दण पे्रक्षकािंना िअनिंदी िअद्दण िईत्साही वा ेल िऄसे द्दजिंगल 

द्दकिं वा गाणे एकद्दत्रत करायचे िऄसेल तेव्हा िईपयिु िअह.े 

जेव्हा ते िईत्पादन द्दकिं वा सेवेसह जाद्दहरात जवळजवळ सिंपूणडपणे सिंगीतावर कें द्दित करतात 

तेव्हा सिंगीत िअव्हान िईत्कृष्ट कायड करते. ते पाश्वडभूमी माद्दहती म्हणून जाद्दहरात करत िऄसते. 

पे्रक्षक जाद्दहराती पाहताना द्दकिं वा ऐकत िऄसताना िईत्पादनाकडे नी  लक्ष देत नसले तरीही 

ते निंतर लक्षात ठेवण्याचे ध्येय त्यात िऄसते. िऄनेक जाद्दहरातींमध्ये पाश्वडभूमी माद्दहती म्हणून 

सिंगीत िअद्दण ध्वनी यािंचा समावेश िऄसताना, जेव्हा जाद्दहरातदार सिंगीत िअव्हान  वापरतात, 

तेव्हा सिंगीताच्या िऄग्रभागी िअद्दण मध्यभागी सिंगीत बनवण्यासाठी, लद्दक्ष्यत श्रोत्यािंच्या 

सिंगीताच्या िअवडींना िअकद्दषडत करण्यासाठी िअद्दण चािंगल्या तालािंना िअकद्दषडत 

करण्यासाठी सिंगीत िईत्साही िअद्दण सिंस्मरणीय ठेवणे गरजेचे िअहे. 

४.८.३  जाहिरातीत हजंगल्स आहण संगीताचे मित्त्व: 

१)  हे दीघड कालावधीसाठी जाद्दहरात लक्षात ठेवण्यास सक्षम करते. 

२)  हे जाद्दहरात सिंदेशाकडे पे्रक्षकािंचे लक्ष सहज िअकद्दषडत करते. 

३)  हे लद्दक्ष्यत पे्रक्षकािंच्या मनात ब्रडँ प्रद्दतमा तयार करण्यास मदत करते. 

४)  ही जाद्दहरात िऄद्दधक मनोरिंजक बनवते जेणेकरून पे्रक्षक त्याकडे लक्ष देिउ शकतील. 

५)  हे स्पधडकािंपासून ब्रडँ वेगळे करण्यात मदत करू शकते.       

४.९ स् ोरीबोडशची / कथा कथनाची सकंल्पना 

४.९.१ अथश: 

"स् ोरीबोडड हे द्दव्हज्यिुऄल सिंयोजन िअहे, सामान्यत: द्दव्हद्दडओ वेब िअधाररत प्रद्दशक्षण द्दकिं वा 

परस्परसिंवादी माध्यम क्रम पूवड-दृश्यमान करण्याच्या िईिेशाने िऄनकु्रमाने प्रदद्दशडत केलेल्या 

द्दचत्रािंची माद्दलका िअहे." स् ोरीबोडड बनवताना दृश्ये कशी द्दचद्दत्रत केली जातील याचे 

काळजीपूवडक द्दनयोजन करावे लागते. स् ोरीबोडडद्दशवाय,  ेद्दलद्दव्हजन व्यावसाद्दयक द्दकिं वा 

द्दचत्रप ाचे शूद्द िंग करणे कठीण काम िऄसेल. 

स् ोरीबोडड तयार करणे ही कोणतीही द्दव्हद्दडओ द्दनद्दमडती, व्यावसाद्दयक द्दचत्रीकरण, दूरदशडन 

जाद्दहरात िअद्दण द्दचत्रप ािंमध्ये एक महत्त्वाची पायरी िअहे. स् ोरीबोडडद्दशवाय, कॅमेरा रोद्दलिंग 

सरुू झाल्यावर द्ददग्दशडक िअद्दण द्दनमाडते त्यािंना काय दाखवायचे िअहे ते, दृश्यमान करू 

शकणार नाहीत.     
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४.१० जाहिरात पररणामकारकता तपासण्याच्या पद्धती 

प्रत्येक फमड जाद्दहरात तयार करण्यासाठी चािंगली रक्कम खचड करते िअद्दण म्हणूनच 

ग्राहकािंच्या दृद्दष्टकोनातून जाद्दहरातीची पररणामकारकता तपासणे िअद्दण समजून घेणे 

िअवश्यक िअहे. िऄशी शक्यता िअहे की जाद्दहरातदार िईत्पादनाची सकारात्मक बाजू 

दशडद्दवण्याचा प्रयत्न करतात परिंत ु ते ग्राहकािंपयंत पोहोचवले जात नाही. म्हणून, 

जाद्दहरातीची चाचणी करताना ती िईत्पादनाकडे ग्राहकािंची वतृ्ती, धारणा िअद्दण दृष्टीकोन 

स्पष्ट करत िऄसते.  

पूवश चाचणी पद्धत पोस्  चाचणी पद्धत 

• चेकद्दलस्  पद्धत / बहुकायड तपासणी सूची  • द्दस्प्ल -रन चाचणी / िऄधडन पद्धती  

• प्रश्नावली पद्धती • ओळख 

• द्दवक्री के्षत्र चाचणी • द्दवक्री चाचणी 

• मत चाचणी • मानसशास्त्रीय चाचणी 

        वतृ्ती चाचणी 

        ररडायद्दबद्दल ी चाचणी 

        चाचणी खरदेी करण्याचा मानस िअहे 

• चौकशी चाचणी  

• यािंद्दत्रक चाचणी 

        डोळा हालचाल कॅमेरा 

        सायको-गॅल्व्हनोमी र 

        प्रद्दतद्दक्रया चाचणी  

अ. पूवश-चाचणी पद्धत:  

हे मिुण द्दकिं वा प्रसारण करण्यापूवी सिंदेश द्दकिं वा कॉपीची क्षमता तपासण्यासाठी सिंदद्दभडत 

करते. हे िईपयिु िअहे कारण जाद्दहरातीतील सिंकल्पना जाद्दहरातदार द्दकिं वा जाद्दहरात 

िऄद्दभकरणास सोप्या िअद्दण प्रभावी वा ण्यास मदत करतात. सामान्य माणसाच्या 

दृद्दष्टकोनातून हे द्दक्लष्ट िअद्दण गधधळात  ाकणार े िऄसू शकते. जाद्दहरात कॉपीच्या सवड 

घ कािंना ज्या बाबी सािंगायच्या िअहेत ते प्रत्यक्षात पोहोचवले गेले िअहे की नाही हे 

पाहण्यासाठी काळजीपूवडक पूवड  चाचणी िअवश्यक िअहे.  
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जाहिरातींच्या हवहवध पूवश-चाचणी पद्धती खालीलप्रमाण ेआिते: 

१) चेकहलस्  पद्धत / बिुकायश तपासणी सूची :  

जाद्दहरातीची पररणामकारकता तपासण्याची ही सवाडत जनुी िअद्दण सोपी पद्धत िअहे. 

सिंशोधक जाद्दहरातीमध्ये िअढळणाऱ्या सामान्य वस्तू खाली ठेवतो िअद्दण निंतर सिंशोधनाला 

जाद्दहरातीमध्ये समाद्दवष्ट िऄसलेल्या वस्तूिंवर खूण करावी लागते. ते खालीलप्रमाणे वस्तू ठेवू 

शकतात: 

• िईत्पादनाची द्दकिं मत 

• वापर समजण्यास सोपा िअहे का? 

• ते फायदे व्यि करतात का? 

• कल घ क ठळक केला िअह े

२) प्रश्नावली पद्धत :  

या पद्धतीत जाद्दहरातींच्या सिंदभाडत प्रश्नािंचा सिंच तयार केला जातो. लद्दक्ष्यत पे्रक्षकािंच्या 

ग ाला जाद्दहरात दाखवल्यानिंतर, त्यािंना प्रश्नावली भरण्यास सािंद्दगतले जाते. जाद्दहरातीची 

पररणामकारकता जाणून घेण्यासाठी प्रश्नावलीचे द्दवशे्लषण केले जाते िअद्दण त्याचा िऄथड 

लावला जातो. 

३) हवक्री क्षेत्र चाचणी:  

या पद्धती िऄिंतगडत, वेगवेगळ्या शहरािंमध्ये द्दवद्दवध जाद्दहरात मोहीम िअयोद्दजत केली जाते. 

मोद्दहमेच्या प्रभावाचे मूल्यािंकन वेगवेगळ्या बाजारपेठािंमधील वास्तद्दवक द्दवक्रीची तलुना 

करण्याच्या दृष्टीने केले जाते. सवाडद्दधक द्दवक्री िऄसलेली बाजारपेठ प्रभावी जाद्दहरात मोहीम 

मानली जाते. 

जाद्दहरात मोहीम (िऄ) 

 मुिंबिइ  ६० %  िऄद्दधक प्रभावी 

जाद्दहरात मोहीम (ब) 

 पणेु  ४० % कमी प्रभावी 

४) मत चाचणी:  

या पद्धतीमध्ये, ग्राहक न्यायाधीशाप्रमाणे काम करतात िअद्दण िऄशा प्रकार,े ग्राहकािंच्या 

ग ाला िऄनेक जाद्दहराती दाखवल्या जातात. सवड जाद्दहराती पाद्दहल्यानिंतर, ग्राहकािंनी या 

जाद्दहरातींना गणुािंकन करणे िअवश्यक िऄसते. ही पद्धत, दोन प्रकार े करता येते, ती 

खालीलप्रमाणे िअहेत: 
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अ) गुणवत्ता गुणांकन क्रम:  

प्रद्दतसादकत्यांच्या ग ाला ५ ते ६ जाद्दहराती दाखवल्या जातात िअद्दण त्यािंना त्यािंच्या 

िअवडीनसुार जाद्दहरात गणुािंकन  करण्यास सािंद्दगतले जाते: 

 प्रद्दतसादकते १ 
प्रद्दतसादकते 

२ 
प्रद्दतसादकते ३ 

प्रद्दतसादकते 

४ 
प्रद्दतसादकते ५ 

जाद्दहरात १ २ ५ ४ ३ २ 

जाद्दहरात २ ३ २ १ १ ३ 

जाद्दहरात ३ १ १ ३ २ १ 

जाद्दहरात ४ ४ ४ २ ४ ५ 

जाद्दहरात ५ ५ ३ ५ ५ ४ 

   

वरील प्रकरणात, जाद्दहरात ३ ला तीन प्रद्दतसादकत्यांनी १ क्रमािंक द्ददला िअहे म्हणून ही 

जाद्दहरात िआतर जाद्दहरातींमध्ये सवाडत प्रभावी मानली जाते. 

ब) जोडलेली तुलना:  

या पद्धतीमध्ये, प्रद्दतसादकत्याडला एका वेळी २ जाद्दहराती दाखवल्या जातात िअद्दण 

प्रद्दतसादकत्याडला एक द्दनवडण्यास सािंद्दगतले जाते. िऄसे िआतर सिंयोजन, िआतर जाद्दहरात 

मोद्दहमेसह पनु्हा केले जातात िअद्दण िऄशा प्रकार ेप्रभावी जाद्दहरात द्दनवडली जािउ शकते. 

जाद्दहरात मोहीम १ 

जाद्दहरात मोहीम २ 

 

जाद्दहरात मोहीम २ 

जाद्दहरात मोहीम ३ 

जाद्दहरात मोहीम 4 

जाद्दहरात मोहीम ४ 

जाद्दहरात मोहीम २ 

जाद्दहरात मोहीम ४ 

जाद्दहरात मोहीम 2 

 

५) चौकर्ी चाचणी:  

वतडमानपत्र िअद्दण माद्दसकािंमध्ये िऄनेक जाद्दहराती द्ददल्या जात िऄसतात. दशडकािंकडून 

कोणत्या प्रकारची चौकशी केली जाते याची नधद घेतली जाते. या चौकशी चाचण्या प्रत 

िअव्हान, प्रती, द्दचते्र, प्रस्ताव िअद्दण िआतर घ क तपासण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या 

जातात. ज्या जाद्दहरातीमध्ये जास्तीत जास्त चौकशी िऄसेल ती सवोत्कृष्ट मानली जाते. 
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६) यांहत्रक चाचणी: 

अ) डोळा चलहचहत्रत कॅमरेा:  

द्दह चाचणी जाद्दहरातींच्या मािंडणीवर नजर कशी हलचाल करते ह्याचे मोजमाप केले जाते. 

डोळ्यािंचा मागडक्रम िअद्दण द्दवराम देखील द्द पले जातात, जेणेकरून स्वारस्य िअद्दण लक्ष 

देणारी के्षते्र तपासता येतील. 

ब) हे जाद्दहरात िईते्तजनािंना त्वचेच्या प्रद्दतसादािंचे मोजमाप करते. जसे की तळहातातून 

ग्रिंथींच्या द्दक्रयेिार े घाम येणे. जास्त घाम िअल्याने प्रद्दतकारशिी कमी होते िअद्दण द्दवद्यतु 

प्रवाह जलद होतो. तणाव द्दनमाडण होतो. जाद्दहरात द्दजतकी प्रभावी िऄसेल द्दततकी ती मोठी 

िऄसते. या तिंत्राचा वापर िऄत्यिंत सिंवेदनशील स्वरूपाच्या जाद्दहरातींसाठी मयाडद्ददत 

स्वरूपाचा िअहे. 

क) प्रहतहक्रया चाचणी:  

जाद्दहरातीचा सिंभाव्य पररणाम काही साधनािंच्या साहाय्याने मोजला जातो, जसे की रृदयाचे 

ठोके, रिदाब, बबुळुािंची पडझड करणे िआत्यादी. त्यािंच्या प्रद्दतद्दक्रयेतून जाद्दहरातीचे मानद्दसक 

द्दकिं वा द्दचिंताग्रस्त पररणाम द्ददसून येतात. 

पूवश चाचणी पद्धतीची उहिष्ट:े 

१)  जाद्दहरात कॉपीमधील त्र ुी शोधणे. 

२)  जाद्दहरातीची पररणामकारकता जाणून घेणे. 

३)  मध्यवती कल्पना चािंगली व्यि झाली िअहे की नाही हे शोधणे. 

४)  सिंदेश योग्य पे्रक्षकािंपयंत पोहोचवला िअहे की नाही हे समजून घेणे. 

५)  जाद्दहरातींमध्ये होणारा िऄपव्यय कमी करणे. 

६)  निंतरच्या  प्प्यावर खद्दचडक चकुा  ाळण्यासाठी. 

ब. पोस् - ेहस् ंग / कायोत्तर चाचणी पद्धती:  

जाद्दहरात मोहीम चालवल्यानिंतर या चाचण्या घेतल्या जातात. पोस् - ेद्दस् िंगचा मूळ िईिेश 

जाद्दहरात मोद्दहमािंच्या कायडप्रदशडनाची िऄिंतदृडष्टी प्रदान करणे िअद्दण जाद्दहरातींच्या 

भद्दवष्ट्यातील सिंचालनाबिल काही द्दनष्ट्कषड काढणे हा िअह.े जाद्दहरातींच्या द्दवद्दवध पोस् -

 ेद्दस् िंग पद्धती खालीलप्रमाणे िअहेत: 

१) हस्प्ल  रन चाचणी:   

हे िऄसे तिंत्र िअहे जे एकाच द्दस्थतीत दोन द्दकिं वा िऄद्दधक जाद्दहरातींची चाचणी, प्रकाशन, 

प्रत्येकाची हमी देिउन िअद्दण तलुनात्मक वाचकािंच्या ग ापयंत पोहोचणे शक्य करते. 
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चौकशी चाचणीपेक्षा ही सधुारीत पद्धती िअहे जी जाद्दहरात प्रत, िऄपील लेिअिई , हेडलािआन 

िआत्यादी घ कािंमध्ये द्दवभागली जाते. 

२) ओळख चाचणी:  

हे वतडमानपत्र िअद्दण माद्दसकािंिार े जाद्दहरातीचे वाचक ठरवते. ही चाचणी माद्दसके द्दकिं वा 

वतडमानपत्रािंच्या वाचकािंच्या वैयद्दिक मलुाखतींिार े घेतली जाते. मलुाखतकार वाचकािंना 

प्रश्नािंद्दकत माद्दसकाचा द्दवद्दशष्ट िऄिंक द्दनदेद्दशत करतात. निंतर ते माद्दसकाच्या एकेक पानािंची 

चाळणी करतात, प्रद्दतसादक त्या जाद्दहरात घ कािंना सूद्दचत करतो ज्याचे त्यािंनी वाचन केले 

िऄसते. 

३) ररकॉल  ेस्  / उजळणी चाचणी :  

या चाचणीमध्ये िईत्तरदात्यािंचा एक ग  द्दनवडला जातो ज्यािंनी वतृ्तपत्र द्दकिं वा माद्दसक पाद्दहले 

िअहे जेथे जाद्दहरात करण्यात िअली होती. िईत्तरदात्याने जाद्दहराती पाद्दहल्या िअहेत याची 

पडताळणी करण्यासाठी काही प्रश्न द्दवचारले जातात. 

४) हवक्री क्षेत्र चाचणी पद्धत:  

जाद्दहरात मोद्दहमेची पररणामकारकता शोधण्यासाठी, दोन्ही शहरािंमधील द्दवक्रीतील 

वाढीबाबत माद्दहती सिंकद्दलत करून िऄभ्यास केला जातो . िईत्पादनाच्या द्दवक्रीत झालेली 

वाढ मोद्दहमेचे यश दशडवत िऄसते. द्दवक्रीत घ  झाल्यास द्दकिं वा द्दवक्री न वाढल्यास, मोहीम 

िऄयशस्वी झाल्याचे सूद्दचत करते. 

५) मानसर्ास्त्रीय चाचणी:  

जाद्दहरातीची सिंपूणड प्रद्दक्रया मानद्दसक स्वरूपाची िऄसते. म्हणून, काही मानद्दसक चाचणी घेणे 

िअवश्यक िअहे जसे की: 

अ) मनोवृत्ती चाचणी:  

ग्राहकािंचा समूह तधडी द्दकिं वा छापील नमनुा जाद्दहरात सिंदेशािंच्या सिंपकाडत येत िऄसतो. 

जाद्दहरातीबिल ग्राहकािंचा दृद्दष्टकोन समजून घेण्यासाठी मलुाखतकार पूवड द्दनयोद्दजत प्रश्नािंची 

माद्दलका द्दवचारत िऄसतात. 

ब) वाचनीयतेची चाचणी:  

भेदक प्रश्नािंच्या माद्दलकेिार े िअद्दण मानसशास्त्रज्ञािंनी द्दवकद्दसत केलेल्या िआतर तिंत्रािंिार,े 

वाचनीयतेची सलुभता तपासणीचे हे एक तिंत्र िअहे . 

क) खरदेी इरादा चाचणी :  

जाद्दहरातीच्या वाचकािंना द्दकिं वा दशडकािंना त्यािंच्या खरदेीच्या हेतूबिल द्दवचारले जाते. 

सकारात्मक प्रद्दतसादािंसाठी जाद्दहरातीतील ठळक प्रभाव शोधण्यासाठी पढुील तपासण्या 

केल्या जातात कारण ते खरदेी करण्याचा द्दनणडय घेण्यास मदत करतात. 
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पोस् -चाचणी पद्धतीची उहिष्ट:े 

१)  जाद्दहराती माद्दहतीपूणड होत्या की नाही हे शोधणे. 

२)  जाद्दहरातींची िईद्दिष्टे पूणड झाली की नाही याचे मूल्यमापन करणे. 

३)  जाद्दहरातीत वापरलेले प्रशद्दस्तपत्र द्दवश्वासाहड िअहे का हे जाणून घेणे. 

४)  ग्राहकािंना जाद्दहरातीत द्ददलेले ब्रडँचे नाव िअद्दण सिंदेश िअठवतो की नाही हे जाणून 

घेणे. 

५)  खरदेी व्यवहारावर जाद्दहरातीचा प्रभाव समजून घेणे. 

४.११ सारारं् 

सदर प्रकरण तमु्हाला जाद्दहरात कॉपीची सिंकल्पना समजून घेण्यास सक्षम करते. 

कॉपीरायद्द िंग ही शबदािंचा लय/कृती वळवून वापर करण्याची कला िअहे जी 

वाचकािंना/पे्रक्षकािंना िईत्पादक कृती करण्यास प्रवतृ्त करते. हे कॉपी रािआद्द िंगच्या िअवश्यक 

गोष्टी, जाद्दहरात कॉपीचे द्दवद्दवध घ क िअद्दण जाद्दहरात कॉपीचे प्रकार स्पष्ट करते. 

पढेु ह े प्रकरण जाद्दहरातींच्या िऄिंमलबजावणीच्या शैली तसेच जाद्दहरातीतील द्दजिंगल िअद्दण 

सिंगीताचे महत्त्व जाणून घेण्यास सक्षम करते. स् ोरीबोडडच्या सिंकल्पनेचीही येथे चचाड केली 

िअह.े 

शेव ी, हे प्रकरण जाद्दहरात प्रकाद्दशत करण्यापूवी द्दकिं वा प्रदद्दशडत करण्यापूवी जाद्दहरात 

पररणामकारकतेच्या द्दवद्दवध पूवड-चाचणी पद्धती द्दवस्ततृ करते. यामळेु जाद्दहरातींमधील चकुा 

शोधणे शक्य होते ज्या वेळेवर दरुुस्त केल्या जािउ शकतात. ते जाद्दहरात प्रकाद्दशत द्दकिं वा 

प्रद्दसद्ध केल्यानिंतर जाद्दहरातींच्या पररणामकारकतेच्या द्दवद्दवध पोस् - ेद्दस् िंग पद्धती देखील 

स्पष्ट करते. ह ेजाद्दहरात सिंदेश लद्दक्ष्यत पे्रक्षकािंपयंत पोहोचले की नाही ह ेशोधण्यास सक्षम 

करते िअद्दण त्यानसुार भद्दवष्ट्यातील जाद्दहरातींमध्ये सधुारणा केली जािउ शकते. 

४.१२ स्वाध्याय     

खालील हवधाने सत्य की असत्य ते सांगा 

१.  जाद्दहरात प्रत जाद्दहरातीतील मजकूर घ काचा सिंदभड देते. 

२.  लोगो कॉपोर े स्वाक्षरी म्हणून कायड करते. 

३.  लेिअिई  म्हणजे जाद्दहरातीचे घ क व्यवद्दस्थत करणे. 

४. दूरदशडन जाद्दहरातींमध्ये स् ोरीबोडडचा वापर केला जातो. 

५.  पूवड-चाचणी जाद्दहरात कॉपी व्याकरण िअद्दण वैचाररक त्र ुी शोधण्यास मदत करते. 
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६.  जाद्दहरात मोहीम द्दह सरुू करण्यापूवी हाती घेतलेल्या जाद्दहरात मोद्दहमािंची पूवड-चाचणी 

िऄसते.  

७.  िऄनौपचाररक द्दशल्लक द्दह िऄशी िअहे द्दजथे जाद्दहरातीचे घ क यादृद्दच्छकपणे ठेवले 

जातात. 

८.  जाद्दहरात सिंदेशाचा सारािंश देण्यासाठी लोगोचा वापर केला जातो. 

९.  सिंस्थात्मक प्रत किं पनीने िईत्पाद्ददत केलेली िईत्पादने ठळक करतात.  

१०.  छापील जाद्दहरातींमध्ये द्दजिंगल्सचा वापर केला जातो. 

११.  ररकॉल  ेस्  ही जाद्दहरात पररणामकारकता तपासण्यासाठी पूवड-चाचणीची पद्धत िअहे. 

१२.  प्रत्येक जाद्दहरातीला एक मथळा िऄसणे िअवश्यक िअहे. 

(१ ते ७ खर ेिअद्दण ८ ते १२ िऄसत्य) 

खालील व्याख्या स्पष्ट करा 

१)  जाद्दहरात प्रत 

२) द्दचत्रण 

३) मािंडणी 

४) द्दजिंगल्स 

५) जाद्दहरात पररणामकारकतेची पूवड-चाचणी 

६) जाद्दहरात पररणामकारकतेची पोस् -चाचणी 

थोडक्यात उत्तर द्या 

१)  जाद्दहरात कॉपी या शबदाचे स्पष्टीकरण करा. कॉपीरायद्द िंगसाठी िअवश्यक गोष्टी काय 

िअहेत? 

२)  जाद्दहरातींमध्ये द्दजिंगल्स िअद्दण सिंगीतावर  ीप द्दलहा. 

३)   कथा मिंडळाच्या  सिंकल्पनेचे तपशीलवार वणडन करा. 

४) जाद्दहरातींमध्ये मािंडणीची तत्त्वे काय िअहेत? 

५) जाद्दहरातींच्या  मूल्यमापनाच्या द्दवद्दवध पूवड-चाचणी पद्धती स्पष्ट करा. 

६)   जाद्दहरातींच्या  मूल्यमापनाच्या द्दवद्दवध चाचणी-पिात पद्धती स्पष्ट करा. 
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