ਿਵਕਰੀ ਵਧਾਉਣਾ
ਤੁਸ� ਿਵਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ ਜ� ਨਵੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ� ਲੱਭ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਵਕਰੀ
ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵ� ਉਤਪਾਦ ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਿਲਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇ,
ਮੰ ਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ ਜ� ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਜੇ ਤੁਸ� ਇੱ ਕ ਿਨਰਮਾਤਾ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰ ਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵ� ਉਤਪਾਦ ਜ� ਸੇਵ ਾਵ� ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ
ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ� ਲਈ ਉਤਪਾਦ� ਜਾ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਇੱ ਕ ਵਡੇਰੀ ਜ਼ੱ ਦ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਅਿਧਐਨ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਈ ਲੋ ਕ� ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਛਾ ਵੀ ਹੈ। ਜ�ਚ ਦੇ ਇੱ ਕ ਵਰਗ ਵਜ� ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕ�
ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੋ। ਇੱ ਕ ਜ�ਚ ਵਰਗ ਕੋਲ� ਹਾਸਲ ਰਾਇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਜ਼ੋਖ਼ਮ� ਿਵੱ ਚ� ਕੁੱ ਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ
ਿਸੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇ ਗੀ ਿਕ ਉਤਪਾਦ ਜ� ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਿਕਵ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰ ਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵ� ਉਤਪਾਦ� ਜ�
ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਤਰੱ ਕੀ ਵੱ ਲ ਖਾਸ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਤ� ਜੋ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਉਨ�� ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ।

ਨਵ�ਆਂ ਘਰੇਲ ੂ ਮਾਰਕੀਟ� ਿਵੱ ਚ ਪਸਾਰਾ ਕਰੋ
ਨਵੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ� ਿਵੱ ਚ ਪਸਾਰਾ ਮਿਹੰ ਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਹਕੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ
ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰ ਭਾਵੀ ਨਵੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ� ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇ ਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰ ਡੀਕਰਨ, ਿਵਕਰੀ, ਿਵਤਰਣ ਅਤੇ ਨਵ� ਮੰ ਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵੀ ਪਵੇਗੀ।

ਆਪਣੇ ਿਵਕਰੀ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਵਧਾਓ
ਆਪਣੇ ਿਵਕਰੀ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ� ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ�� ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗਾਹਕ� ਤਕ
ਰਸਾਈ ਕਰਨ, ਮਾਰਕੀਟ `ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਬੂ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਰਣ ਲਈ ਤੁਸ�:

1 888 576-4444 l 514 496-4636
infoentrepreneurs.org l acclr.ca l ccmm.ca
Acclr, par le biais de son service d’intelligence d'affaires, reçoit le soutien
financier de Développement économique Canada pour les régions du
Québec et est membre du Réseau Entreprises Canada.
Acclr, through its business intelligence department, receives financial support from Canada
Economic Development for Quebec Regions and is a member of the Canada Business Network.
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ਆਪਣੇ ਿਵਕਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰ ਗੇਰੀ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਆਜ਼ਾਦ ਿਵਕਰੀ ਪ�ਤੀਿਨਧ ਠ�ਕੇ `ਤੇ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ� ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਪ�ਚੂਨ ਮੁਕਾਮ ਖੋਲ� ਸਕਦੇ ਹੋ

ਪ�ਚੂਨ-ਿਵਕਰੇਤਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇੱ ਕ “ਈ-ਿਬਜ਼ਨਸ” ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਮੰ ਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸ� ਮੰ ਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸੁਧਾਰ ਸਕ�। ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮੰ ਡੀਕਰਨ ਜ�
ਇਸ਼ਿਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹ� ਆ�ਦੇ ਤ� ਨੀਤੀ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਹੋ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਨਯਤ ਗਾਹਕ� ਬਾਰੇ ਅਿਧਐਨ ਕਰੋ ਿਕ ਉਨ�� ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤ�
ਚੰ ਗਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰ ਡੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਿਵ�ਤੋ।

ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਬਦਲੋ
ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤ�, ਸ਼ਰਤ�, ਜ� ਿਬਲ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਸ਼ਰਤ� ਿਵੱ ਚ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦ� ਜ�
ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਮੰ ਗ ਲਈ ਉਕਸਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਿਕ ਤੁਸ� ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ� ਨਹ�, ਇਸ
ਗੱ ਲ ਪ�ਤੀ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲ਼ੇ ਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ
ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਿਕੰ ਨ�ਾ ਕੁ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਿਕਸੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸ਼ਰਤ� ਜੋੜ ਕੇ
ਅਕਸਰ ਗਾਹਕ� ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱ ਲ ਪ�ਤੀ ਸੁਚਤ
ੇ ਰਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲ਼ੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ�� ਦੇ ਿਵਹਾਰ,
ਕਾਬਲੀਅਤ� ਅਤੇ ਸੀਮਾਵ� ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿਗਆਨ ਹੋਵੇ ਤ� ਤੁਸ� ਮਾਰਕੀਟ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ
ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਿਹਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪ�ਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ� ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਿਤਆਰ ਹੋਵ�ਗੇ।

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ ਸੁਧ ਾਰੋ
ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਪ�ਤੱਖਤਾ ਵਧਾਓ। ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਮਾਗਮ� ਨੂੰ ਪ�ਾਯੋਿਜਤ ਕਰਨ, ਸਮਾਗਮ� ਿਵੱ ਚ ਭਾਸ਼ਣ
ਦੇਣ ਜ� ਿਕਸੇ ਸਥਾਨਕ ਟੀਮ ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ�ਤੀ ਸੁਚਤ
ੇ ਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਕਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ
ਿਮਲਦਾ ਹੈ।
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ਗਾਹਕ ਸੇਵ ਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਿ ਲ਼ਆ ਨਾ ਕਰੋ
ਇਸ ਗੱ ਲ ਪ�ਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਿਕ ਗਾਹਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਿਮਆਰ ਜ� ਕਾਰਵਾਈ ਅੰ ਜਾਮ ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਚੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ
ਿਕਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਖੁਸ਼ ਗਾਹਕ ਦੇ ਮੂੰ ਹੋ ਿਨ�ਕਲੀ ਿਸਫ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਮੁੱ ਲਵਾਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣ ਲਵੋ ਿਕ ਬੱ ਸ ਕਦ� ਕਰਨੀ ਹੈ
ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ�� ਦੇ ਖੇਤਰ, ਸੇਵਾਵ� ਜ� ਉਤਪਾਦ� ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ�� ਿਵੱ ਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਗੁੰ ਜਾਇਸ਼ ਘੱ ਟ ਹੈ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘੱ ਟ
ਹੈ ਜ� ਿਵਕਰੀ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਖ਼ਰਚੇ ਲੋ ੜ� ਵੱ ਧ ਹਨ, ਤ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨ�� ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ� ਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼� ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਪਰ ਘੱ ਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ
ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਧਨ ਿਸਆਣਪ ਨਾਲ ਮੁੜ
ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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