ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬ ਾਰ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਵਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ
ਗੱ ਲ�
ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਿਸਰੜ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਿਮਹਨਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱ ਡਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ, ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਾਇਕ ਅਨ�ਕ� ਹੀ ਿਨਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਿਵਧੀ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਮੁੱ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਿਨਜੀ ਤਰਕ
ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ�ੇਰਕ� ਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਨਜੀ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ �ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ
ਅਸਰ� ਦਾ ਮੁੱ ਲ�ਕਣ ਕਰੋ। ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ:
•

ਕੀ ਤੁਸ� ਲੋ ੜ ਪੈਣ `ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮ� ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਿਤਆਰ ਹੋ?

•

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮ� ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ?

•

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱ ਝ ਿਨਜੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸਾਧਨ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ?

•

ਕੀ ਿਵਸਥਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼� ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ?

•

ਕੀ ਿਨਵੇਸ਼ ਤ� ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮ� ਅਤੇ ਯਤਨ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਮੋੜਦਾ ਹੈ?

•

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਫਰ ਵੀ ਚੰ ਗਾ ਲੱਗੇਗਾ?

•

ਕੀ ਤੁਸ� ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ?

•

ਕੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ� ਹਨ? ਜੇ ਨਹ�, ਤ� ਤੁਸ� ਇਨ�� ਨੂੰ ਿਕੱ ਥ�
ਹਾਸਲ ਕਰ�ਗ?
ੇ

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.

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਆਧਾਿਰਤ ਹੈ:
•

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਧੀਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਭੇਤਦਾਰੀ `ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?

•

ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵ�ਢੀ ਪ�ਸ਼
ੇ ਾਨ ਹੋਣਗੇ? ਕੁਝ ਿਮਊਿਨਸਪੈਲਟੀਆਂ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਿਕਆਂ ਲਈ ਿਨਯਮ ਤੈਅ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਵਸਥਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਬੰ ਿਦਸ਼� ਜ� ਲੋ ੜ� ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰ ਲੈ ਣਾ ਨਾ ਭੁੱ ਲਣਾ।

ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਜਿਵਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਗੱ ਲ�
ਖੋਜ ਤ� ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ� ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਧੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਦੇ
ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱ ਕ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਣ ਹੈ।
ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ `ਤੇ; ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਰਮਾਣ ਸਮਰੱ ਥਾ ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ `ਤੇ ਕਸਾਅ
ਵਧਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱ ਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਵੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱ ਕੇ ਪੈਰ� ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ� `ਤੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ
ਖੋਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ `ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ� `ਤੇ ਗੌਰ
਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਿਵਚਾਰੋ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸ� ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪੱ ਕਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਸ� ਅੱ ਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਤ� ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਨਸ਼ਾਿਨਆਂ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ
ਲੋ ੜ�ਦੀਆਂ ਆਮ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱ ਚ� ਕੁੱ ਝ `ਤੇ ਇੱ ਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ।
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