
মার্কে টিং ব্লুপ্রিন্ট ● 1 

 

মার্কে টিং ব্লুপ্রিন্ট 
 

 

 

মূল 

জুলস মারকক্স 
 

 

ভাষান্তর 

ত্বাইরান আপ্রির 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ● মার্কে টিং ব্লুপ্রিন্ট   

 

 

 

 

 

 

 

িথম িকাশ: িইর্মলা ২০২৩ 

িচ্ছদ: প্রসপ্রিক মামুন 

 
পপ্ররর্িশক 

রকমাপ্রর.কম 
www.rokomari.com/projonmo 

 

িজন্ম পািপ্রলর্কশন 

৪১/১ নথে ব্রুক হল ররাড, িািংলািাজার, ঢাকা-১১০০ 

+৮৮ ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮ 
info@projonmo.pub 
www.projonmo.pub 

 

িজন্ম পািপ্রলর্কশর্নর পর্ে আহমদ মুসা কর্তে ক ৪১/১ নথে ব্রুক হল ররাড, িািংলািাজার, 

ঢাকা-১১০০ রথর্ক িকাপ্রশত; তানভীর প্রিন্টাসে , সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ রথর্ক মুপ্রিত। 

 
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, 
distributed, or transmitted in any form or by any means, including 

photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, 
without the prior written permission of the publisher, except in the case 

of brief quotations embodied in critical reviews and certain other 
noncommercial uses permitted by copyright law. 

 
Marketing Blueprint by Jules Marcoux, Translated By Tyran Abir, 
Published by Projonmo Publication, Bengali Edition Copyright © 

Projonmo Publication 

 
Price: BDT 400 Taka 

International Price: $20.00 USD 
ISBN: 978-984-97489-0-8 

http://www.rokomari.com/projonmo
mailto:info@projonmo.pub


মার্কে টিং ব্লুপ্রিন্ট ● 3 

 

সূপ্রিপত্র 

 

➢ দ্য কুলর্নস পর্েন্ট স্ট্র্যার্েপ্রজ ........................................ 5 

➢ রেভার্ি রসলস এ্যান্ড প্রিজর্নস রডর্ভলপর্মন্ট প্রমটিংর্ে ভার্লা করা 

সম্ভি ............................................................... 14 

➢ রিস্ট ররাথ স্ট্র্যার্েপ্রজ? প্রনর্জর র ান ব্যিহার করা ................ 20 

➢ অপ্রডর্েন্স ততপ্রর করুন .............................................. 26 

➢ প্রিপ্রডিং এ্ প্রি িাজ ................................................. 30 

➢ রমার্মন্টাম ধর্র রাখুন ............................................. 35 

➢ সঠিক নাম ব্যিহার করুন .......................................... 41 

➢ রিাডাক্ট ডাইভাপ্রসে টর সঠিক উপাে ................................ 48 

➢ এ্কট ব্র্যার্ন্ডর শপ্রি এ্টর দুিেলতম অিস্থার সমান ............... 53 

➢ রকাম্পাপ্রনর সিাইর্ক স্পেলাইে প্রদন ............................... 57 

➢ কর্ ার পপ্ররশ্রম সিসমেই সমান  লা ল রদে না ................ 62 

➢ পুশ অযান্ড পুল .................................................... 67 

➢ প্রনর্জর ব্র্যার্ন্ডর প্রডসকাউন্ট রদর্িন না............................. 71 

➢ রস্টাপ্ররর্েপ্রলিংর্ের েমতা ........................................... 77 

➢ প্রনর্জর পারর্ ক্ট িাইস পর্েন্ট রির করুন......................... 82 
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িথম অধ্যাে 

দ্য কুলর্নস পর্েন্ট স্ট্র্যার্েপ্রজ 

 

প্রিজর্নস এ্ক্সপােেরা সিসমেই আপনার্ক ওোডে  অি মাউথ প্রনর্ে ির্ল থার্ক। 

ওোডে  অি মাউথ িলর্ত আপনার পণ্য প্রনর্ে মানুর্ষর কথািাতে ার্ক রিাঝার্না 

হে। মানুষ আপনার পণ্য প্রনর্ে েত রিপ্রশ কথা িলর্ি, আপনার পর্ণ্যর িিার 

িসার ততই রিপ্রশ হর্ত থাকর্ি। রসইসার্থ বৃপ্রি পার্ি আপনার ব্যিসা। আপনার 

ব্যিসার জন্য ওোডে  অি মাউথ কতো গুরুত্বপূর্ে , এ্ক্সপােেরা আপনার্ক রসসি 

প্রনর্ে জানাে। প্রকন্তু তারা আপনার্ক এ্ো জানাে না রে, কীভার্ি ওোডে  অি মাউথ 

রজনার্রে করা সম্ভি? 

ওোডে  অি মাউথ সম্পর্কে  এ্কো গুরুত্বপূর্ে   যাক্ট হর্চ্ছ, প্রিজর্নস রসক্টর্র 

এ্টই এ্কমাত্র ব্যাপার ো প্রিজ্ঞাপর্নর সার্থ সিংযুি নে। প্রিজ্ঞাপন খরি ছাড়াই 

এ্ট আপনার্ক োকা আে করর্ত সাহায্য করর্ি, আপনার পণ্যর্ক সিার মার্ঝ 

ছপ্রড়র্ে প্রদর্ি। মার্কে টিংর্ের তাৎপেেপূর্ে  এ্কট পর্েন্ট হর্চ্ছ এ্ই ওোডে  অি মাউথ। 

তাই ওোডে  অি মাউথর্ক অিশ্যই আপনার গুরুর্ত্বর নজর্র রদখর্ত হর্ি।  

ওোডে  অি মাউথ ছাড়া প্রনর্ির ব্যাপারগুর্লা আপনার সার্থ র্ের্ত পার্র, 

প্রিজর্নস পপ্ররিালনা করার রের্ত্র। আপ্রম রিশপ্রকছু প্রহর্সি প্রনর্জর অপ্রভজ্ঞতা রথর্ক 

তুর্ল ধরর্িা আপনার। প্রহর্সর্ির সিংখ্যাগুর্লা অনুমান করা, তর্ি এ্সি প্রনজস্ব 

অপ্রভজ্ঞতা রথর্ক রনো। রতা ওোডে  অি মাউথ ব্যতীত ো র্ের্ত পার্র— 

● আপপ্রন দশ হাজার ডলার খরি করর্িন প্রনর্জর প্রিজ্ঞাপর্নর জন্য। 

● ছে লাখ মানুষ আপনার প্রিজ্ঞাপন রদখর্ি।  

● এ্র্দর মর্ধ্য ২৫% ভাগ তথা রদড় লাখ মানুষ আপনার পণ্যট প্রনর্ে 

আরহী হর্ি। 

● তারও ২৫% ভাগ রথর্ক ৫০% ভাগ মানুষ তথা ৭৫ হাজার মানুষ 

পণ্যট োকা প্রদর্ে রকনার প্রিন্তাভািনা করর্ি। 

● এ্খান রথর্ক ৫০% ভাগ রথর্ক ১০% ভাগ তথা ৭৫০০ জন মানুষ 

আপনার্ক কল করার জন্য সমে রনর্ি। 
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● এ্ই ৭৫০০ জন মানুষ রথর্ক আিার ১০% ভাগ তথা ৭৫০ জন মানুষ 

সর্িে াচ্চ আপনার পণ্যট প্রকনর্ত পার্র।  

● এ্খন ধরা োক আপনার পণ্যট পার ইউপ্রনে ১১৫ ডলার ররপ্রভপ্রনউ 

করর্ত সেম।  

● এ্র্ত কর্র আপনার রোোল ররপ্রভপ্রনউ হর্ি ৮৬ হাজার ২৫০ ডলার। 

অথে াৎ আপপ্রন প্রনর্জর প্রিজ্ঞাপর্নর রপছর্ন িার্জে ব্যে কর্রর্ছন ১০ 

হাজার ডলার। রসখান রথর্ক রোোল ররপ্রভপ্রনউ ৮৬ হাজার ২৫০ ডলার।  

 

এ্খন খাপ্রল রিার্খ আপনার কার্ছ এ্োর্ক প্রিশাল অঙ্ক মর্ন হর্চ্ছ। আপপ্রন 

হের্তা ভাির্ছন খুি রিপ্রশ োকা লাভ কর্র র র্লর্ছন, অর্নক রিপ্রশ আে হর্ি 

আপনার। ১০ হাজার ডলার প্রিজ্ঞাপন খরর্ির প্রিপরীর্ত ৮৬ হাজার ২৫০ ডলার 

ররপ্রভপ্রনউ! না জাপ্রন কত িড় মহান কাজ কর্র র র্লর্ছন, এ্মনো মর্ন হর্তই 

পার্র আপনার। প্রকন্তু িাস্তিতা হর্চ্ছ এ্ই পপ্ররমার্ ররপ্রভপ্রনউ আপনার জন্য প্রকছুই 

না। আপপ্রন েপ্রদ প্রনর্জর রিাডার্ক্টর ম্যানু যাকিাপ্ররিং কস্ট, রডপ্রলভাপ্রর, 

প্রডপ্রস্ট্র্প্রিউশনসহ নানা িার্জর্ের খাত প্রহর্সি কর্র রোোল ররপ্রভপ্রনউর সার্থ 

রমলান, তাহর্ল রদখর্ত পার্িন, প্রদনর্শর্ষ আপনার আহামপ্রর রকার্না লাভ রনই। 

তার ওপর আপপ্রন েপ্রদ ওোডে  অি মাউথ সৃপ্রি করর্ত না পার্রন, তাহর্ল 

আপনার অজে ন শূর্ন্যর রকা াে। রকননা আপনার্ক আিার ১০ হাজার ডলার 

পুনরাে প্রিপ্রনর্োগ করর্ত হর্ি ৮৬ হাজার ২৫০ ডলার ররপ্রভপ্রনউ অজে ন করার 

জন্য। এ্ই কারর্র্ই িলা হে, প্রিজ্ঞাপন শুধু োকা আে করার জন্য নে, রিাডাক্ট 

অযাডর্ভার্কে ততপ্রর করার জন্যই মূলত প্রিজ্ঞাপন রদো হে। আপনার প্রিজ্ঞাপর্নর 

মূল উর্িশ্য এ্োই হওো উপ্রিত। এ্ই রিাডাক্ট অযাডর্ভার্কেরাই আপনার পণ্য 

প্রনর্ে ওকালপ্রত করর্ি। সহজ িািংলাে িলর্ল, আপনার পণ্য প্রনর্ে তারাই 

কথািাতে া িলর্ি সিসমে।  র্ল পণ্যট সম্পর্কে  আর্রা িহু মানুষ জানর্ত থাকর্ি। 

সমর্ে সমর্ে আপনার পণ্য সিার আর্লািনার কারর্র্ লাখ লাখ মানুর্ষর প্রনকে 

ছপ্রড়র্ে োর্ি। এ্ই প্রিন্তাভািনার্ক মাথাে ররর্খই প্রিজ্ঞাপন রদো হর্ে থার্ক। 
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প্রিজ্ঞাপর্নর আর্রকট উর্িশ্য হর্চ্ছ প্রনর্জর ব্র্যান্ডর্ক ‘অর্োপাইলে’ 

অিস্থার্ন প্রনর্ে োওো। অথে াৎ আপনার ব্র্যান্ডর্ক এ্মন এ্কো পেে ার্ে প্রনর্ে 

োওো, রেখান রথর্ক অর্োর্মটকযাপ্রল রসল আসর্ত থাকর্ি। ওপর্র আপ্রম 

আপনার্দরর্ক উদাহরর্ প্রদর্েপ্রছ ১০ হাজার ডলার প্রিপ্রনর্োগ করার দ্বারা ৮৬ 

হাজার ২৫০ ডলার ররপ্রভপ্রনউ করার। এ্ো প্রকন্তু ২ লাখ ৫৮ হাজার ৭৫০ ডলার 

হর্ত পারর্তা। প্রকন্তু কীভার্ি? িশ্ন জাগর্তই পার্র আপনার মর্ন। উত্তরো খুি 

সহজ। আপনার প্রিজ্ঞাপর্নর দ্বারা িভাপ্রিত হর্ে রেসি মানুষ পণ্যট ক্রে কর্রর্ছ, 

তারা েপ্রদ আর্রা প্রতনজন িন্ধুর্ক এ্কই পণ্য ক্রে করার জন্য িভাপ্রিত করর্তা, 

তাহর্ল স্বাভাপ্রিকভার্িই ওপর্রর অঙ্কট সম্পূর্ে  হর্তা। প্রকন্তু ওোডে  অি মাউথ 

ছাড়া এ্ট আর্দৌ সম্ভি? এ্কদম নে। এ্ো আপনার্দর সামর্ন রকিল রছাট্ট এ্কট 

উদাহরর্। আপ্রম স্বল্প পপ্ররসর্র রছাট্ট অঙ্ক তুর্ল ধরার মাধ্যর্ম প্রিষেট 

আপনার্দরর্ক জানালাম। িড় িড় ব্র্যান্ডগুর্লার প্রদর্ক এ্কটু তাকান আপপ্রন। ওোল্ট 

প্রডজপ্রন, স্টারিাকর্সর মর্তা ব্র্যান্ডগুর্লা প্রনর্জর্দর ব্র্যান্ডর্ক এ্প্রগর্ে রনোর জন্য 

সিসমেই ব্র্যান্ড অযাডর্ভার্কর্ের ওপর প্রনভে রশীল। তার্দর ব্র্যান্ড প্রনর্ে িপ্রতপ্রনেত 

কথা িলা মানুষরাই নতুন কার্স্টামার োনর্ত সাহায্য কর্র থার্ক।  

তাই আপনার জন্য আসল রকৌশল হর্চ্ছ, আপনার পণ্য প্রনর্ে মানুষ োর্ত 

কথািাতে া ির্ল, রসই ব্যিস্থা করা। এ্ই কাজট েত িড় পপ্ররসর্র করর্ত পারর্িন 

আপপ্রন, আপনার স লতাও তত িড় হর্ি। ইর্তামর্ধ্যই আপ্রম আপনার্দরর্ক 

এ্কজন কার্স্টামার্রর প্রতনজন িন্ধুরা এ্কই পণ্য প্রকনর্ল ররপ্রভপ্রনউ কীভার্ি রির্ড় 

রের্ত পার্র, রসই সমর্ে জাপ্রনর্েপ্রছ। এ্কিার ভাবুন রতা, মানুর্ষর এ্ই সিংখ্যাো 

েপ্রদ ক্রর্মই আর্রা িাড়র্ত থার্ক, আর্রা িাড়র্ত থার্ক, তাহর্ল আপনার পর্ণ্যর 

িসার রকান স্তর্র ির্ল রের্ত সেম? কতটুকু িপ্র ে করর্ত পারর্িন আপপ্রন 

তখন? প্রনশ্চেই িচুর পপ্ররমার্ লাভ হর্ি। 

আপ্রম এ্কিার এ্কজন ব্যপ্রির এ্কো কথা শুর্নপ্রছলাম। আপ্রম তার নাম মর্ন 

করর্ত পারপ্রছ না। তর্ি কথাট আমার মর্ন আর্ছ। কথাো প্রছল এ্মন—‘োকা 

কখর্নাই কথা িলর্ত পার্র না। মানুষ কথা িলর্ত পার্র। তাই আপনার উপ্রিত 

প্রনর্জর মার্কে টিং স্ট্র্যার্েপ্রজ প্রনর্ে নতুনভার্ি প্রিন্তাভািনা করা।’ এ্ই কথাোই 
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প্রনপ্রশ্চতভার্ি মার্কে টিং রসক্টর্রর সিাইর্ক নতুন ইপ্রিত রদে। এ্ই এ্ক কথার 

রভতরই লুপ্রকর্ে আর্ছ রিাপার মার্কে টিংর্ের অর্নক িড় প্রনোমক। আপপ্রন 

প্রিজ্ঞাপন রদর্িন, োকা আপনার্ক মানুর্ষর কার্ছ রপৌৌঁর্ছ রদর্ি। প্রকন্তু পরিতীর্ত 

আর এ্ো আপনার হর্ে কথা িলা িালু রাখর্ি না, েপ্রদ আপপ্রন প্রিজ্ঞাপর্ন র র 

িার্জে ব্যে না করর্ত পার্রন। প্রকন্তু আপনার েপ্রদ ব্র্যান্ড অযাডর্ভার্কে ততপ্রর হে, 

তাহর্ল তারা সিসমেই পণ্যট প্রনর্ে কথা িলর্ি, আপনার রকার্নারকম িার্জে 

ব্যে করা ছাড়াই। এ্ই সূক্ষ্ম প্রিষেটই ওপর্রর উপ্রিট আমার্ক পপ্ররস্কারভার্ি 

বুঝর্ত সাহায্য কর্রপ্রছল। তাই কথাট আমার রিশ প্রিে। আশা কপ্রর আপনারও 

ভার্লা রলর্গর্ছ ওপর্রর কথাট। তাই এ্খন রথর্ক ওপর্রর কথাটর অনুসার্রই 

প্রনর্জর্ক িশ্ন করুন—‘আপ্রম প্রক এ্মন প্রকছু করর্ত রপর্রপ্রছ রে রকউ 

আমার্ক/আমার পণ্য প্রনর্ে তার িন্ধুিাের্ির সার্থ কথা িলর্ি?’  

আপপ্রন পণ্য িা রসিা রেই ধরর্নর প্রিষর্েই মার্কে টিং কর্র থার্কন না রকন, 

প্রনর্জর্ক আপনার্ক সমর্ে সমর্ে নানা ধরর্নর িশ্ন করর্ত হর্ি। উদাহরর্স্বরূপ, 

রলার্ক রকন আমার পণ্য িা রসিা প্রনর্ে কথা িলর্ি? মানুষ প্রক আমার পণ্য িা 

রসিা প্রনর্ে কথািাতে া িলর্ছ? েপ্রদ আপনার উত্তর হে ‘হযাৌঁ’, তাহর্ল প্রনর্জর্ক 

প্রজর্জ্ঞস করুন- আপ্রম প্রনপ্রশ্চত? তারা সপ্রতযই আমার পণ্যট প্রনর্ে কথা িলর্ছ? 

অথিা, আপ্রম প্রনপ্রশ্চতভার্িই আমার পণ্যট প্রনর্ে সিার কথা িলার মর্তা পপ্ররর্িশ 

কীভার্ি ততপ্রর করর্ত পাপ্রর? রকান কাজ করর্ল তারা আমার পণ্যট প্রনর্ে 

কথািাতে া িলর্ত থাকর্ি?  

আপনার এ্ই ির্শ্নর উত্তর তথা সমাধান আর্ছ। রিশপ্রকছু উপার্েই ওোডে  

অি মাউথ রজনার্রে করা সম্ভি, রিাডাক্ট অযাডর্ভার্কে ততপ্রর করা সম্ভি। প্রকন্তু 

আপ্রম আপনার্দরর্ক এ্কট সুপ্রনপ্রদে ি পিপ্রত জানার্িা, রেটর নাম আপ্রম প্রদর্েপ্রছ 

‘কুলর্নস পর্েন্ট’। রলাকজন োর্ত আপনার পণ্য প্রনর্ে কথািাতে া িলার দ্বারা 

কুলর্নস পর্েন্ট অজে ন করর্ত পার্র, রসই ব্যিস্থা করুন। 

UNIQLO, এ্কট জাপাপ্রনজ ক্লপ্রথিং প্ররর্েইলার। তারা িপ্রত িছরই প্রিপ্রভন্ন 

শহর্র পপ আপ শপ্রপিং ইর্ভন্ট পপ্ররিালনা কর্র থার্ক। এ্ই ইর্ভর্ন্টর উর্িশ্য 

হর্চ্ছ প্রনর্জর্দর পণ্য সকর্লর মার্ঝ ছপ্রড়র্ে রদো। তারা িাইর্লই আর্োজর্নর 
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জন্য সুপ্রনপ্রদেি রকার্না নামকরা শহরর্ক রির্ছ প্রনর্ত পারর্তা। প্রকন্তু না। িপ্রত 

িছর্রই প্রভন্ন প্রভন্ন শহর্র তারা ইর্ভন্ট আর্োজন কর্র থার্ক। এ্র্ত কর্র নতুন 

নতুন শহর্রর মানুষরাও তার্দর পণ্য সম্পর্কে  সম্যক ধারর্া লাভ করর্ত সেম 

হে। রতা এ্ই ব্র্যান্ডটর কর্ে ধাররা ইর্ভন্ট আর্োজর্নর পূর্িে সিসমেই তার্দর 

 যান তথা কার্স্টামারর্িইজর্ক উর্িশ্য কর্র িশ্ন ছুৌঁ র্ড় রদে। এ্ই রেমন, আগামী 

পপআপ শপ্রপিং ইর্ভন্ট রকান শহর্র আর্োজন করা উপ্রিত? এ্ই ির্শ্নর জিার্ি 

কার্স্টামাররা গর্হার্র তার্দর মন্তব্য জাপ্রনর্ে থার্ক। রেসি কার্স্টামারর্দরর্ক 

উর্িশ্য কর্র িশ্ন ছুৌঁ র্ড় রদো হে, তারা আর্গ রথর্কই এ্ই ক্লপ্রথিং ব্র্যান্ডটর ভি। 

তাই প্রিে ব্র্যান্ড প্রনর্ে প্রনর্জর্দর মতামত িকাশ করর্ত সিসমেই তারা উদরীি 

থার্ক। এ্ো তার্দর কার্ছ এ্কো সুর্োগ। এ্ভার্ি ছুৌঁ র্ড় রদো ির্শ্নর কারর্র্ই 

ক্লপ্রথিং ব্র্যান্ডট প্রনর্ে সিসমেই আর্লািনা হর্তই থার্ক। তারা রে শুধু শহর্রর 

কথা জাপ্রনর্েই আর্লািনাে থার্ক, তা প্রকন্তু নে। িরিং সমর্ে সমর্ে আর্লািনাে 

থাকার জন্য নানাপ্রিধ ব্যিস্থা রহর্ কর্র থার্ক। 

প্রনউইের্কে  এ্কট ররস্টুর্রন্ট আর্ছ। প্রিজ রডান্ট রেল হর্চ্ছ এ্টর নাম। এ্ই 

ররস্টুর্রর্ন্টর এ্কট সাধারর্ ওর্েিসাইে ব্যতীত প্রকছুই রনই। আর্রা মজার ব্যাপার 

হর্চ্ছ, তার্দর ওর্েিসাইর্ে ররস্টুর্রন্ট সম্পর্কে  রকার্না তথ্য রনই। রকিল এ্কট 

র ান নাম্বার রদো আর্ছ। তাই এ্ই ররস্টুর্রন্ট সম্পর্কে  প্রিপ্রিধ তথ্য জানার রকার্না 

সুর্োগ রনই কার্স্টামার্রর। ররস্টুর্রর্ন্ট রের্ত হর্ল শুরুর্ত আপনার্ক এ্কট 

র ানবুর্থ ঢুকর্ত হর্ি। তারপর ওর্েিসাইর্ে রদো ররস্টুর্রন্টটর রসই নাম্বার 

ব্যিহার কর্র কল করর্ত হর্ি। এ্রপর আপপ্রন রসখার্ন রের্ত পারর্িন। অদ্ভুত 

ির্ে। তর্ি এ্ই কাজট করার রপছর্ন ররস্টুর্রন্ট মাপ্রলকর্দর সূক্ষ্ম বুপ্রি কাজ 

কর্রর্ছ। মানুষমাত্রই রহস্য প্রনর্ে কথািাতে া িলর্ত পছন্দ কর্র। রকউ েপ্রদ রহস্যমে 

আিহ সৃপ্রি করর্ত সেম হে, তাহর্ল তার্ক প্রনর্ে কথািাতে া িলর্ত থাকাোই 

স্বাভাপ্রিক। এ্ো শুধু ব্যপ্রির রের্ত্র নে, সিপ্রকছুর রের্ত্রই ির্োজয। এ্মনপ্রক 

কার্স্টামাররাও এ্মন প্রিষে প্রনর্ে কথা িলর্ত পছন্দ কর্র, রেসি সম্পর্কে  তারা 

জার্ন ঠিকই, প্রকন্তু মানুষ রতমন প্রকছুই জার্ন না। এ্ই ধরর্নর অিস্থাই মানুর্ষর 

মর্ন কুলর্নস সৃপ্রি কর্র। ততপ্রর হে কুলর্নস পর্েন্ট। 
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আপনার প্রনর্জর ও পর্ণ্যর সম্পর্কে  সকল ধরর্নর তথ্যর্ক এ্ক্সক্লুপ্রসভ 

িাপ্রনর্ে প্রনন। প্রির্শষভার্ি মানুর্ষর সামর্ন এ্গুর্লা উপস্থাপন করুন। এ্গুর্লা প্রনর্ে 

কথািাতে া িলর্তও রেন মানুর্ষর মার্ঝ কুল এ্কো ভাি ির্ল আর্স, ভার্লা 

লাগর্ত শুরু কর্র। তাহর্লই আপনার প্রনজস্ব ব্র্যান্ডট প্রনর্ে িহু মানুর্ষর কথািাতে া 

িলা িালু থাকর্ি। প্রনর্জর পর্ণ্যর ব্র্যান্ড সম্পর্কে  তথ্যগুর্লা এ্ক্সক্লুপ্রসভ করার 

কাজট রিশপ্রকছু উপার্ে করা রের্ত পার্র। প্রনর্ি আপনার্দরর্ক প্রকছু উদাহরর্ 

রদো হর্লা, ো ব্যিহার কর্র আপপ্রন কুলর্নস েযাকটক্সর্ক আর্রা রজারার্লা 

করর্ত সেম। এ্গুর্লা হর্চ্ছ— 

● আপনার েপ্রদ এ্কট ররস্টুর্রন্ট থার্ক, তাহর্ল প্রসর্ক্রে রমনু ততপ্রর কর্র 

প্রনন। এ্কট প্রসর্ক্রে রমনুই আপনার্ক সাহায্য করর্ি কার্স্টামার্রর 

আকষে র্ িাপ্রড়র্ে প্রদর্ত। স্টারিাকস ররস্টুর্রন্ট কর্তপে এ্ই পিপ্রতর্ত 

প্রনর্জর্দর প্রিপ্রক্রর হার িাপ্রড়র্ে থার্ক।  

● আপপ্রন েপ্রদ হে সস িস্তুত কর্র থার্কন, তাহর্ল এ্টর্ক এ্মন 

মশলাদার কর্র িানান, োর্ত স্পাইপ্রস রের্স্ট তারা মুগ্ধ হে। এ্মন রেন 

না হে রে, সাপ্রভে স ভার্লা না থাকাে কার্স্টামার মামলা কর্র প্রদর্ের্ছ। 

িরিং এ্মন প্রকছু করুন, োর্ত কার্স্টামাররা হে সস খাওোর পর প্রনর্জরা 

আপনার্ক জানার্ত িাধ্য হে কীভার্ি তারা স্পাইপ্রস হে সস রখর্ত 

সেম হর্ের্ছ। 

● আপপ্রন েপ্রদ এ্কট রহোর রসলুর্নর মাপ্রলক হর্ে থার্কন, তাহর্ল 

কার্স্টামারর্ক এ্কট রগাপন কাডে  প্রদন, ো তার্দরর্ক িপ্রতিার 

প্রভপ্রজর্ের সমে প্রির্ত এ্ক লাস জুস খাওোর ির্ন্দািস্ত করর্ি। অথে াৎ, 

আপপ্রন তার্দরর্ক প্রিনা োকাে জুস অ ার করুন এ্ক লাস। 

● আপপ্রন েপ্রদ এ্কট অনলাইন ক্লপ্রথিং ব্র্যান্ড হর্ে থার্কন, তাহর্ল 

কার্স্টামারর্দরর্ক পেে াপ্ত পপ্ররমার্ রর ার্রল ততপ্ররর প্রিপরীর্ত রিানাস 

অ ার রর্াষর্া করুন। তাছাড়া রমইপ্রলিং প্রলর্স্ট রোগ হওোর জন্য 

ইনর্সপ্রন্টভ প্রদন।  
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● আপপ্রন েপ্রদ প্রমউপ্রজক ইন্ডাপ্রস্ট্র্র্ত কাজ কর্র থার্কন, তাহর্ল রমাস্ট 

রডপ্রডর্কর্েড  যানর্দরর্ক প্রনর্জর গান এ্িিং প্রিপ্রভন্ন ধরর্নর মার্িেন্ডাইজ 

উৎসগে  করুন। এ্র্ত কর্র আপনার  যান আর্রা রিপ্রশ রির্ড় োর্ি। 

● আপপ্রন েপ্রদ র্প্রড়র ব্যিসা কর্র থার্কন, তাহর্ল ইনফ্লুর্েনশ্যাল 

ব্যপ্রির্দরর্ক প্রনর্জর ব্যিসা িসার্রর কার্জ ব্যিহার করুন। আপপ্রন 

তার্দরর্ক র্প্রড় উপহার প্রদন। স্বাভাপ্রিকভার্িই তারা আপনার রিাডাক্টট 

প্রনর্ে ইপ্রতিািকভার্ি কথািাতে া িলর্ি। রকননা উপহার রপর্ত সিারই 

ভার্লা লার্গ। আর ইনফ্লুর্েন্সাররা সিসমেই ইপ্রতিািক থাকর্ত পছন্দ 

কর্র। 

● আপপ্রন েপ্রদ এ্কট রহার্ের্লর ব্যিসাে জপ্রড়ত থার্কন, তাহর্ল 

কার্স্টামারর্ক প্রনর্জর্দর গপ্রির রভতর্র সির্ির্ে উঁচুস্তর্রর স্টযাোস 

উপর্ভাগ করর্ত প্রদন। প্রসলভার, রব্র্াঞ্জ, রগাড—এ্ই প্রতন স্তর্রর 

ভযাপ্ররর্েশন ররর্খ কাডে  সরিরাহ করর্ত পার্রন আপপ্রন। কার্স্টামাররা 

প্রনর্জর্দর সামথ্যে অনুোেী কাডে  পার্ি। আপনার অ ার উপর্ভাগ করর্ত 

সেম হর্ি। পরিতীর্ত তারা প্রনর্জর্দর সার্কে র্ল প্রনর্জর্দর মর্তা কর্র 

আপনার রদো সকল ধরর্নর সুপ্রিধা প্রনর্ে আলাপ আর্লািনা করর্ি। 

 

অতএ্ি, আপপ্রন রে ধরর্নর ব্যিসার সার্থই জপ্রড়ত থার্কন না রকন, আপনার 

সামর্ন সুর্োগ রর্ের্ছ কার্স্টামার্রর জন্য কুলর্নস পর্েন্ট সৃপ্রি করার। নানা 

উপার্েই আপপ্রন কাজট করর্ত পার্রন। এ্র্কক ধরর্নর ব্যিসার জন্য এ্র্কক 

ধরর্নর পিপ্রত কােে কর হর্ি। েতো সম্ভি কার্স্টামারর্ক রস্পশাল কর্র তুলুন, 

তার্দর ভার্লা লাগা িাপ্রড়র্ে প্রদন, সুপ্রিধা প্রনর্ত প্রদন। এ্মন অিস্থা ততপ্রর করুন, 

োর্ত আপনার রিাডাক্ট িা সাপ্রভে স তার্দর মার্ঝ কুল ভাইভ ততপ্রর কর্র। এ্ো 

প্রনপ্রশ্চত করর্ত পারর্লই কার্স্টামাররা আপনার পণ্যটর্ক ভার্লািাসর্ত শুরু 

করর্ি, আপনার িপ্রতষ্ঠানর্ক ভার্লািাসর্ত থাকর্ি, কথা িলর্ত থাকর্ি। 

কথািাতে া, আলাপ আর্লািনা েত রিপ্রশ থাকর্ি আপনার রিাডাক্ট প্রনর্ে, লাভ 

ততই রিপ্রশ। এ্ো সিসমেই মাথাে রাখর্িন। মানুর্ষর ওোডে  অি মাউথ রজনার্রে 
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করা, ব্র্যান্ড অযাডর্ভর্কে িানার্নার মর্তা কম খরর্ি রিপ্রশ লার্ভর সুর্োগ আর 

প্রকছুর্ত রনই।  

 

**** 

 

অর্নর্কই নানা উপার্ে রিাডার্ক্টর মার্কে টিং করার কাজট ভার্লা রিার্খ রদর্খ 

না। আপ্রম জাপ্রন না আপনারা এ্মন কাউর্ক রদর্খর্ছন প্রক না। তর্ি মার্ঝমর্ধ্য 

আমার সামর্ন এ্মন রলার্কর আপ্রিভে াি র্ের্তা। কথা হর্চ্ছ, মার্কে টিং কখর্নাই 

রকানকার্ল খারাপ শব্দ প্রছল না। মার্কে টিং শব্দটর্ক খারাপ রিার্খ রদখার রকার্না 

সুর্োগ রনই। মার্কে টিং না থাকর্ল আপনার পণ্যট সম্পর্কে  রকউ হের্তা কখর্নাই 

জানর্ি না, ক্রে করা রতা দূর্র থাকুক। তাই আপনার্ক সকল ধরর্নর পণ্য িা 

সাপ্রভে র্সর মার্কে টিং িাপ্রলর্ে রের্ত হর্ি। এ্ট করার জন্য সিরকম রকৌশর্লর 

আশ্রে রনো রের্ত পার্র। স্বাভাপ্রিক। এ্র্ত খারাপ প্রকছু রনই। মার্কে টিং তখনই 

খারাপ হর্ি, েখন আপপ্রন খারাপ প্রকছু প্রিপ্রক্র করর্িন। আপপ্রন েপ্রদ সমার্জর জন্য 

েপ্রতকর প্রকছুর িিার ও িসার দ্রুতলর্ে িাপ্রলর্ে োন, তাহর্ল এ্ো অিশ্যই 

খারাপ ব্যাপার। তর্ি এ্সর্ির দাে মার্কে টিংর্ের ওপর িাপ্রপর্ে রদোর রকার্না 

সুর্োগ রনই। মার্কে টিং শুধু প্রিপ্রক্রর্কই িাধান্য রদে না, এ্ো মানুর্ষর ইন্টার্রস্টর্ক 

িাধান্য রদে। মানুর্ষর ির্োজনীেতার্ক িাধান্য রদে, সমাধান করার রিিা কর্র। 

মার্কে টিং রকিল প্রিপ্রক্রর প্রিষে নে, িরিং মানুষর্ক এ্কত্র করার ির্িিা, সিাইর্ক 

এ্কসূর্ত্র িাৌঁধার রিিা। সিাইর্ক সার্থ প্রনর্ে সুন্দর এ্কট পৃপ্রথিী গড়ার কার্জও 

মার্কে টিংর্ের ভূপ্রমকা রর্ের্ছ। এ্ই কথা আপপ্রন রকানভার্িই অস্বীকার করর্ত 

পারর্িন না। উর্ল্টা এ্সর্ির প্রিরুর্ি োওো মার্ন প্রনর্জর মার্কে টিংর্ের রকার থে 

সম্পর্কে  ধারর্ার্ক নি কর্র রদো। আপপ্রন েপ্রদ এ্কট ভার্লা রিাডাক্ট ততপ্রর 

কর্রন, প্রকন্তু পারর্ ক্ট মার্কে টিং করর্ত না পার্রন, তাহর্ল কী র্ের্ত পার্র? 

আপনার রিাডাক্ট/সাপ্রভে স সম্পর্কে  মানুষ জানর্ি না—প্রকনর্ি না—পািপ্রলক 

ইন্টার্রস্ট থাকর্ি না—ব্র্যান্ড অযাডর্ভার্কে না থাকার কারর্র্ আড়ার্ল ির্ল োর্ি 

সিপ্রকছু। এ্কসমে আপনার ভার্লা রিাডাক্টটও প্রিলুপ্ত হর্ে োর্ি। এ্ই ধরর্নর 
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র্েনা রেন না র্র্ে, রসর্ের্ত্র মার্কে টিং আপনার্ক সাহায্য কর্র থার্ক সকল 

মানুষর্ক এ্কত্র করার জন্য। তাই নানাপ্রিধ রকৌশল অিলম্বন কর্র মার্কে টিং করার 

মার্ঝ অন্যাে প্রকছু রনই। তর্ি এ্সি রের্ত্র পািপ্রলক ইন্টার্রস্ট থাকা িাই। 

আপ্রম আমার পপ্ররিারর্ক ভার্লািাপ্রস। আপ্রম প্রনর্জর্ক ভার্লািাপ্রস। আপ্রম 

মার্ঝমর্ধ্যই প্রনর্জর পপ্ররিারর্ক ডাপ্রক। এ্কসার্থ সিাই প্রমর্লপ্রমর্শ সমে কাোই। 

আপ্রম আমার িন্ধুর্দর সার্থ ঘুপ্রর। ররস্টুর্রর্ন্ট োই। খাওোদাওো কপ্রর। পপ্ররিার 

প্রনর্ে মুপ্রভ প্রথর্েোর্র প্রগর্ে মুপ্রভ রদপ্রখ। প্রনর্জর িপ্রত আমার প্রিশ্বাস রর্ের্ছ। 

প্রনর্জর্ক প্রনর্ে আমার িিন্ড আত্মপ্রিশ্বাস রর্ের্ছ। আপ্রম অর্নস্টপ্রল িলর্ত িাই, 

প্রনর্জর রিপ্রশরভাগ সমে আপ্রম ব্যিসা ও জীির্নই কার্জ লাগাই সিসমে। আমার 

এ্ই জীিন ির্ক্রর মার্ঝ েত প্রজপ্রনসপত্র প্রনর্ে আপ্রম ইন্টার্রর্স্টড, রকাম্পাপ্রনগুর্লা 

রসসর্ির প্রিজ্ঞাপন প্রদর্লও আমার মার্ঝ নূন্যতম প্রিরপ্রি আসর্ি না। সারাপ্রদন 

জুর্ড় তারা েপ্রদ প্রিজ্ঞাপন প্রদর্ত থার্ক, তবুও আমার রকার্না ধরর্নর আপপ্রত্ত 

রনই। রকননা এ্সি প্রজপ্রনসপত্র প্রর্র্রই মানুষ জীিন পপ্ররিালনা কর্র থার্ক। 

আমার্দর ির্োজনীে প্রজপ্রনসপত্র প্রনর্ে প্রিজ্ঞাপন ততপ্রর হওো স্বাভাপ্রিক। প্রকন্তু 

মানুর্ষর ইন্টার্রস্ট রনই অথিা সুপ্রনপ্রদেি এ্কট পর্ণ্যর িপ্রত মানুর্ষর রকানরকম 

িাপ্রহদা না থাকর্ল, রসসি পণ্য মার্কে টিং কর্র রজার কর্র প্রিপ্রক্র করার িির্তা 

রিশ প্রিরপ্রিকর। এ্মন কার্জ আপ্রম প্রনর্জর ব্যিসার রের্ত্রও প্রিরত থাকার রিিা 

কপ্রর সিসমেই।  

সুপ্রনপ্রদেি এ্কট পণ্য, ো সম্পর্কে  মানুর্ষর রকার্না আরহ রনই, রসট সিার 

কার্ছ রজার কর্র প্রিপ্রক্র করার রিিা করা ব্যিসােী ও কার্স্টামার উভর্ের জন্যই 

রিশ েপ্রতকর।  
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প্রদ্বতীে অধ্যাে 

রেভার্ি রসলস এ্যান্ড প্রিজর্নস রডর্ভলপর্মন্ট প্রমটিংর্ে 

ভার্লা করা সম্ভি 

 

আপ্রম িােশই শুপ্রন মার্কে টিং ও রসলস হর্চ্ছ প্রিজর্নর্সর আলাদা দুর্ো জােগা। 

কাগজ কলর্মর প্রহর্সর্ি এ্ো ঠিক আর্ছ। প্রকন্তু িাস্তিতা হর্চ্ছ, এ্ই দুর্োই 

এ্কসার্থ গপ্রতশীল থার্ক। মার্কে টিং ছাড়া রসলস িে হওোর উপক্রম হর্ি। 

মার্কে টিং ও রসলস এ্র সমপ্রিত িপ্রক্রোর্ক আপ্রম ‘ররাথ প্রডপােে র্মন্ট’ িপ্রল। এ্কট 

ব্যিসার্ক এ্প্রগর্ে রনোর জন্য এ্ই ররাথ প্রডপােে র্মন্টই হর্চ্ছ মূল প্রনোমক। এ্খার্ন 

োরা ভার্লা করর্ত পারর্ি, তারাই ব্যিসাপ্রেক জগর্ত প্রনর্জর্দর রসরা জােগাে 

রের্ত পারর্ি। মার্কে টিং ততপ্রর কর্র প্রলডস, রসলস রসটর্ক পূর্েতা রদে। এ্কট 

প্রিজর্নর্সর অরগপ্রত এ্ই দুর্ো প্রিষে িার্দ কখর্নাই কল্পনা করা সম্ভি নে। তাছাড়া 

এ্ই দুর্ো প্রিষে কখর্নাই আলাদা কনর্সপ্ট নে, িরিং সমপ্রিত কনর্সপ্ট। 

এ্কো কথা সিসমেই মর্ন রাখর্িন, ইন্টারর্নে আসার কারর্র্ এ্কট 

ব্যিসার্ক রসরা জােগাে প্রনর্ে োওো কখর্নাই সহজ হর্ে ওর্ প্রন। আপনার কার্ছ 

মর্ন হর্ত পার্র এ্ট সহজ হর্ের্ছ। আদর্ত হেপ্রন। আপ্রম এ্ই কথা রকন িললাম? 

কারর্ হর্চ্ছ, সরাসপ্রর র ইস টু র ইস প্রমটিং ও রসল সিংক্রান্ত সকল কার্জর রির্ে 

উত্তম প্রকছু এ্খর্না ইন্টারর্নর্ের সাহার্য্য করা সম্ভি না। ইন্টারর্নে আপনার্ক 

সামপ্ররক অর্থে  সহর্জই সিার সার্থ কার্নর্ক্টড হর্ত সাহায্য করর্ি। প্রকন্তু র ইস 

টু র ইস প্রমটিং, পােেনারশীপ, প্রহউম্যান প্ররর্লশনপ্রশপ সুদৃঢ় করার মর্তা উত্তম 

প্রকছু আর হর্ত পার্র না। দুুঃর্খর প্রিষে হর্চ্ছ, এ্ই উত্তম ব্যাপারটর্ক মানুষ প্রদর্ন 

প্রদর্ন গুরুত্বহীন কর্র তুর্লর্ছ। তাই আমার্ক এ্ই িযাপ্টারট প্রলখর্ত হর্লা। আমার 

কার্ছ সিসমেই মর্ন হর্ের্ছ রসলস এ্যান্ড মার্কে টিং রডর্ভলপর্মন্ট প্রমটিং সরাসপ্রর 

করা রিশ গুরুত্বপূর্ে । এ্র্ত নানাপ্রিধ সুপ্রিধা রর্ের্ছ। এ্ই তাড়না রথর্কই আপ্রম 

আপনার্দরর্ক প্রকছু জানার্নার রিিা করর্িা এ্খন। 
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আপনার ব্যিসাপ্রেক পপ্ররকল্পনা আপনার্ক িড় ধরর্নর স লতা প্রদর্ত 

সেম। প্রকন্তু এ্ই স লতার্ক রপর্ত হর্ল দীর্ে সমে আপনার্ক পথ িলর্ত হর্ি। 

প্রনর্জর পপ্ররকল্পনার্ক িাস্তিােন করর্ত হর্ি। এ্মনপ্রক আপনার ব্যিসাপ্রেক সকল 

প্রমটিংর্েও এ্সি পপ্ররকল্পনার িাস্তিােন কর্র রের্ত হর্ি, েপ্রদ স লতা রপর্ত 

িান।  

আর রিপ্রশপ্রকছু না ির্ল এ্খন আপ্রম রসলস প্রমটিংর্ে অিংশরহর্ করার প্রকছু 

রকৌশল সম্পর্কে  আপনার্দরর্ক জানার্ত ির্লপ্রছ।  

 

ভার্লা রপাশাক পপ্ররধান  

রসলস প্রমটিংর্ে অিংশরহর্ করার সমে আপনার্ক অিশ্যই ভার্লা রপাশাক পরর্ত 

হর্ি। আপনার রসলস প্রমটিং আর্রা রজারার্লা কর্র রতালার জন্য ঠিক রকান 

ধরর্নর রপাশাক মানুষর্ক আকৃি করর্ত আপনার্ক সাহায্য করর্ি, এ্ সম্পর্কে  

সম্যক ধারর্া থাকা িাই। ভার্লা রপাশাক মানুর্ষর আত্মপ্রিশ্বাস িাড়াে। আত্মপ্রিশ্বাস 

িাপ্রড়র্ে রতার্ল মানুর্ষর কথা িলার শপ্রি। পপ্ররচ্ছন্ন রপাশাক মানুর্ষর ভার্লা 

লাগার্ক আর্রা িাপ্রড়র্ে রদে। এ্ই কারর্র্ রসলস প্রমটিংর্ে অিংশ রনোর সমে 

আপনার্ক সঠিক রপাশাক প্রনিে ািন করর্ত হর্ি। ভার্লা রপাশাক পপ্ররধান কর্র 

প্রমটিংর্ে উপপ্রস্থত হওোর প্রিষেট রসল প্রনপ্রশ্চত করর্ত সামপ্ররকভার্ি ভূপ্রমকা 

পালন কর্র।  

 

িস্তুত থাকর্িন, প্রনর্জর প্ররসািে রসর্র প্রনর্ে আর্গভার্গই উপপ্রস্থত হর্িন  

সিসমেই রিিা করর্িন আর্গভার্গই প্রমটিংর্ের জােগাে উপপ্রস্থত হওোর জন্য। 

এ্ো আপনার্ক প্রনর্জর সকল প্রিষে সিার সামর্ন উপস্থাপন করার জন্য 

মানপ্রসকভার্ি শপ্রিশালী কর্র তুলর্ি। প্রনধে াপ্ররত সমর্ের প্রিশ প্রমপ্রনে আর্গই 

জােগামর্তা উপপ্রস্থত হওোর রিিা করুন। তারপর কপ্র  রখর্ে প্রনন সিার সার্থ 

কথা িলার পূর্িে । এ্র্ত কর্র রভতর রথর্ক স্বপ্রস্তর্িাধ করর্িন আপপ্রন। োইমপ্রল 

ররপ্রড হওোর মর্তা সুন্দর ব্যাপার প্রকছু হর্ত পার্র না। প্রিপরীর্ত রলে কর্র 



16 ● মার্কে টিং ব্লুপ্রিন্ট   

উপপ্রস্থত হওোর মর্তা খারাপ প্রকছুই আর রনই। সুপ্রনপ্রদেি প্রিষর্ে োরা ভার্লা 

 লা ল িাে, তারা সিসমেই আর্গভার্গ রুর্ম উপপ্রস্থত থার্ক।  

 

প্রনর্জর লেযর্ক সুস্পি কর্র রনো প্রমটিংর্ে িসার পূর্িে ই 

আপ্রম িহু ক্লার্েন্ট ও উর্দ্যািার্দরর্ক িশ্ন করর্ত রদর্খপ্রছ প্রনর্জর্দর রসলস 

প্ররর্লর্েড লেয অজে ন করর্ত না পারার ব্যথে তা প্রনর্ে। তারা হের্তা সুপ্রনপ্রদেি 

এ্কট প্রমটিংর্ে প্রগর্ের্ছ, প্রকন্তু প্রনর্জর্দর িাপ্রহদা অনুোেী আশানুরূপ  লা ল লাভ 

করর্ত পার্রপ্রন। এ্সি প্রনর্ে তার্দর মর্ন অসন্তুপ্রির রশষ রনই। ব্যথে তা সিংক্রান্ত 

তার্দর সকল ির্শ্নর জিাি আপ্রম প্রদর্েপ্রছ পাল্টা িশ্ন করার মাধ্যর্ম–আপপ্রন প্রক 

প্রনর্জর িাপ্রহদামাপ্র ক প্রলডস উপস্থাপন করার সুর্োগ পানপ্রন? সিার সামর্ন 

আপনার রসলস সিংক্রান্ত লেয ঠিক াক রপশ করর্ত রপর্রপ্রছর্লন রতা? এ্সি 

ির্শ্নর জিার্ি আপ্রম তার্দর কাছ রথর্ক রনপ্রতিািক জিািই রপর্েপ্রছ। িহু উর্দ্যািা 

রর্ের্ছ, োরা রসলস প্রমটিংর্ে রোগদান কর্র ঠিক, প্রকন্তু প্রনর্জর্দর রসলস রগাল 

প্রনর্ে ওোপ্রকিহাল থার্ক না। তারা জার্নই না ঠিক কতটুকু রসল তার্দর 

ির্োজনীে, কতটুকু হর্ল োর্গে ে পূরর্ করর্ত সেম হর্ি। প্রমটিং করার পূর্িে  

এ্সি প্রনর্ে রকর্না গর্িষর্া তারা কর্র না।  লা ল ো হিার তাই হে। আশানুরূপ 

রসল না রপর্ে হতাশ হর্েই প্র রর্ত হে। এ্ই কারর্র্ আপ্রম সিাইর্ক িলর্ত িাই 

রসলস প্রমটিংর্ে রোগদান করার পূর্িে ই আপনার সকল িাওো পাওো প্রনর্ে 

গর্িষর্া কর্র প্রনন, আপনার লেযর্ক সুস্পি করুন। আপপ্রন কতটুকু কী িান 

রসসি প্রনর্ে রসলস প্রমটিংর্ে োওোর আর্গ প্রিন্তাভািনা কর্র র লুন। প্রসিান্ত প্রনন 

আপপ্রন প্রমটিংর্ে থাকা সিাইর্ক কী রদখার্ত িান। এ্ো প্রক রকার্না রডর্মা? 

আপনার পণ্য সিংক্রান্ত পপ্ররকল্পনা? রকার্না প্রিজর্নস িযান? কী আপপ্রন তার্দরর্ক 

প্রদর্ত িান? কী রদখার্ত িান? আপপ্রন প্রক সিার সামর্ন এ্মন প্রকছু উপস্থাপন 

করর্ত িান, িাজার্র রেোর ব্যাপক িাপ্রহদা রর্ের্ছ? কী রসো? এ্ই িশ্নগুর্লার 

জিাি প্রনর্জর সার্থ আর্গভার্গই ররপ্রড কর্র প্রনর্ে োর্িন। অিশ্যই রসলস 

প্রমটিংর্ে অিংশরহর্ করার আর্গই। আপনার রসলস সিংক্রান্ত লেযট সুস্পি করুন। 

আশা করা োে এ্ট আপনার্ক আশানুরূপ রসল রপর্ত সাহায্য করর্ি।  


