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माहहतीपत्रक(pamphlet)



माहहतीपत्रक

 प्रास्ताववक-

 आजचे युग हे स्परे्धचे युग आहे.

 जागततकीकिण व व्यापािीकिण
 ग्राहक हा आज महत्त्वाचा घटक बनला आहे.

 आजचा ग्राहक हा चौकस व चचककत्सक आहे.

 ग्राहकाला व्यवहािाची माहहती तपशीलवाि हवी असते.
 ग्राहकाच्या समार्धानासाठी उत्पादक वेगवेगळ्या मागाांचा अवलंब कितात. त्यातलाच एक प्रभावी

मागग म्हणजेच माहहतीपत्रक होय.



माहहतीपत्रकाची व्याख्या

 “ A very thin book with a paper containing imformation about a particular

Subject.”

“ ववशिष्ट ववर्यावि माहहती देिािे कागदाचे कव्हि असिािे खूप लहान पुस्तक, पुजस्तका, पत्रत्रका
होय.”



माहहतीपत्रकाचे स्वरूप

 परिचयत्मक पत्रक
 माहहतीचे सार्धन हेच माध्यम
 ललखित आवाहन
 ग्राहक व ववके्रता यांतील दवुा
 जाहहिातींचा प्रकाि



 १) परिचयत्मक पत्रक-

 माहहतीपत्रक हे वैलशष्टयपूणग माहहती देणािे पिीचया त्मक पत्रक आहे.

 यात उत्पादने, सेवा, संस्था इ. बाबत इतंभुत माहहती देण्यावि कटाक्ष असतो.
 ग्राहक व उपभोक्ता यांच्या शकेंच तनिासन v समार्धान या माहहतीद्वािे होते.
 म्हणून याला पिीचायत्म क पत्रक असेही म्हणतात.

 परिचय देणे म्हणजेच माहहती देणे.

 २) माहहतीचे साधन हेच माध्यम-

 माहहतीपत्रक हे एक प्रकािे उत्पादने,सेवा, संस्था लोकांपयांत पोहोचववण्याचे सार्धन आहे व तेच
माध्यमही ठित.े

 माहहतीपत्रक वाचताच क्षणी लोकांच्या, ग्राहकांच्या मनात कुतूहल तनमागण होते.
 उत्कंठा वाढली की माहहतीपत्रकाचा हेतू साध्य झाला असे समजावे.

माहहतीपत्रकाचे स्वरूप



माहहतीपत्रकाचे स्वरूप

 ३) शलणखत आवाहन –

 सेवा, नव्या योजना, उत्पादने संस्थेकडे लोकांनी डोकावून पाहावे यासाठीही ती एक खिडकी आहे.

 जनमत आकवषगत किण्यासाठी त्या माहहतीपत्रकात ललखित मजकुिाच्या साहाय्याने आवाहन केलेले असते.
 ४) ग्राहक व ववके्रता यांतील दवुा-
 ग्राहकाला हवी असलेली माहहती माहहती पत्रकात असते व ती माहहती या पत्रकाद्वािे बिाच वेळ हटकवली जावू शकते.
 कमी िचागत माहहती लमळत असल्याने ग्राहकांना ववचाि किायला अवर्धी लमळत असल्याने हे माहहतीपत्रक ग्राहक व ववके्रता यांना जोडते.
 ५) िाहहिातीचा प्रकाि-
 माहहती पत्रक हे अप्रत्यक्षपणे जाहहिातीचे कायग किते.
 वस्तूंचे, सेवेचे गुणवणगन, गुणवैलशष््ये, त्यांची उपयुक्तता यांचा उहापोह जाहहिाती प्रमाणेच केला जातो.



माहहतीपत्रकाची गिि ककंवा आवश्यकता
 माहहती पत्रकाची गिज सवगत्र असते.
 अगदी फळ फळा वळ आखण भाजी ववके्रत्यां पासून ते थेट लक्षावर्धी रुपयांच्या आललशान का ि

ववके्रत्यांंं पयांत सवाांना माहहती पत्र काची आवश्यकता भासते.
 उदा.-
 हदवाळी फिाळ, िेडडमेड कपड,े साड्या, िेळणी, ककिाणा मा ल , हदवाळी अकं, पुस्तके, स्टेशनिी, 

हॉटेल्स, डायतनगं हॉल, मंगल कायागलय, फतनगचि, ववद्युत उपकिणे, यंत्रसामुग्री, घिगुती वापिाचे
 उपकिणे, औषरे्ध, दु र्ध दू भते, िाद्य पदाथग.
 ना्य गहृ, लसनेमागहृ, सहकािी संस्था, आचथगक व शकै्षखणक संस्था, सामाजजक व साहहजत्यक

संस्था, सांस्कृततक व क्रीडा संस्था, कंपन्या, हॉजस्पटल, पयगटन संस्था, एल आय सी, पोस्ट, बँका
 पटपेढ या, बचत गट,I. हठकाणी माहहती पत्रकची गिज असते.
 क ला, संगीत, छोटे मोठे अभ्यासक्रम, शतेी अवजािे, बांर्धकाम साहहत्य, प्रवासी कंपन्या, 

िोपवाहटका यांसाििी अनेक क्षेत्रे आहेत.



माहहतीपत्रकाची गिि ककंवा आवश्यकता

 िालील मुद्यांच्या साहाय्याने आपण माहहतीपत्रकची गिज आवश्यकत यांचा पिामशग घेऊ.

 १) ग्राहक व ववके्रता यांच्या फायद्यासाठी (आर्थषक लाभ व फायदा)
 २) वेगळेपि शसद्ध किण्यासाठी
 ३) िनमतांना आकवर्षत किण्यासाठी
 ४) गुिवैशिष््ये सांगण्यासाठी



माहहतीपत्रकाची गिि ककंवा आवश्यकता

 १) आर्थषक लाभ व फायदे-

 स्परे्धच्या युगात ििी तनकड लक्षात घेऊन ववके्रते तसेच आचथगक सामाजजक व्यवहाि किणािे
आपल्या वस्तूंची अथवा सेवयोजनेची उपयोचगता लसद्र्ध करून ग्राहक व उपभोक्ता यांना लाभ
लमळावा. या उद्देशाने वस्तूंचे सेवेचे वणगन कितात. अप्रत्यक्ष पणे त्यात सेवा देणािे, ववक्री किणािे
यांनाही लाभ लमळतो.

२) वेगळेपि शसद्ध किण्यासाठी-
स्परे्धच्या युगात हटकायचे असेल ति आपल्या सेवा, उत्पादने, योजना ह्या इतिांच्या तुलनेत अचर्धक
दजेदाि व उपयुक्त आहेत. वेगळ्या आहेत. हे पटवून देण्यासाठी माहहतीपत्र काची गिज असते.



माहहतीपत्रकाची गिि ककंवा आवश्यकता

 3) िनमतांना आकवर्षत किण्यासाठी-
 प्रचंड वस्तू भांडा िात सेवेत, ववववर्ध योजनेत, शकै्षखणक तसेच सामाजजक ससं्थेच्या पटलावि तळ

ठोकून उभे िाहायचे असल्यास जनम तांना आकवषगत किता आले पाहहजे तिच आपण तग र्धरू
शकतो.

 ४) गुि वैशिष््ये सांगण्यासाठी-
 माहहतीपत्र कामर्धून सुध्दा आपल्या सेवा उत्पादने वस्तू योजना इ. बाबत त्यांच्या गुणांचे वणगन

केले जाऊ शकते.



माहहतीपत्रकाच्या िचनेची वैशिष््ये

 १) माहहतीला प्राधान्य
 २) उपयुक्तता
 ३) वेगळेपि
 ४) आकर्षक मांडिी (लेआऊट)

 ५) भार्ािैली



माहहतीपत्रकाच्या िचनेची वैशिष््ये

 १) माहहतीला प्राधान्य –

 माहहतीला सवागत जास्त प्रार्धान्य
 हेतुशी सुसंगत व अचूक माहहती
 संस्थेशी संबंचर्धत अत्यावश्यक व फायदेलशि माहहती
 (संस्था, नोंदणी क्रमांक, नोंदणी हदनांक, दिूध्वनी, ई- मेल, वेबसाईट, बोर्धचचन्ह, घोषवाक्य, पत्ता, 

कामकाजाची वेळ इ.)

 माहहती वस्तुतनष्ठ, सत्य, वास्तव, वाचनीय हवी.
 माहहतीमध्ये अततशयोक्ती व अततिेक नसावा.



माहहतीपत्रकाच्या िचनेची वैशिष््ये

 २) उपयुक्तता –

 माहहतीपत्रक उपयुक्त व परिणामकािक हवे.

 ग्राहकाने ते जपून ठेवावे.

 माहहतीपत्र काला उपयोग मूल्य हवे.

 ३)वे गळे पि –

 माहहतीपत्रक वेगळे व वैलशष्टयपूणग असावे.

 मजकुिात व िचनेत वेगळेपण हवे.

 वेगळी नवी िोचक उपयोगी माहहती हवी.
 ले- आऊट, आकाि, िचना, दृजष्टकोन यात वेगळेपण असावे.



माहहतीपत्रकाच्या िचनेची वैशिष््ये
 ४) आकर्षक ले- आऊट मांडिी –

 हाती ये ता वाचावेच असे वाटले पाहहजे.

 कागद, दजेदाि छपाई, िंगीत, पषृ्ठ चचत्ताकषगक, योग्य आकाि असावा.
 शीषगक, बोर्धचचन्ह, बोर्धवाक्य उठावदाि असावे.

 वेर्धक मांडणी साठी संगणक व तंत्रज्ञानाचा वापि असावा.
 ५) भार्ािैली –

 माहहतीपत्रक पाहहले न जाता वाचले जाते हे लक्षात ठेवले पाहहजे.

 भाषा आकषगक व वेर्धक असावी.
 मनाला लभडणािी योजना असावी.
 पाल्हाळ नसावी.



माहहतीपत्रकाच्या िचनेची वैशिष््ये





समािोप

आकर्षक व नेमकी माहहती पुिविािे माहहती पत्रक तयाि कििे.

 ही काळाची गिि आहे.

 व्यावसाययकांची गिि आहे.

 ग्राहकांची गिि आहे.

 व्यावसाययक मलू्य



स्वयं अध्ययन

 १) माहहतीप त्रकाची उपयुक्तता तुमच्या शब्दात ललहा.
 २) बाजािात नव्याने दािल होणाऱ्या मोबाईल फोनचे माहहतीपत्रक तयाि किा.
 ३) तुमच्या गावात सुरू होणाऱ्या कापड दकुानाची माहहती देणािे पत्रक तयाि किा.
 ४) माहहती पत्रकाची गिज कोणकोणत्या क्षेत्रात आहे त्याववषयी माहहती ललहा.
 ५) पत्रका मध्ये कोणकोणती वैलशष््ये असायला हवी त याववषयी थोडक्यात ललहा.




