ਇਸ਼ਿਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਿਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵਚ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ� ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਰਦਾਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹੇਠ� ਕੁਝ ਮਦਦ
ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਜਦ� ਤੁਸ � ਵਪਾਰ ਲਈ ਇਸ਼ਿਤਹਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਿ ਹੰ ਮ ਿਤਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ।

ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱ ਲ�
•

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਅਤੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ� ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਕਰੋ।

•

ਸਮਰਥਨ ਵਾਸਤੇ ਿਜਹੜੀ ਵਸਤ ਜ� ਸੇਵਾ ਦੀ ਤੁਸ� ਇਸ਼ਿਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਸਾਫ
ਸਾਫ ਦੱ ਸੋ।

•

ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਿਮਸਾਲ� ਵਰਤੋ।

•

ਵਸਤ `ਤੇ ਜੇ ਦੋ ਜ� ਵੱ ਧ ਕੀਮਤ� ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਉਨ�� ਿਵਚ� ਘੱ ਟ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਲਾਵੋ।

•

ਿਜਹੜੀ ਵੀ ਵਸਤ ਦੀ ਤੁਸ� ਸਸਤੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਸ਼ਿਤਹਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਪੱ ਕਾ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ
ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਹੈ।

•

ਜਦ� ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤ� ਕੰ ਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਕਟ (Loi sur la concurrence / Competition Act)
ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕ ਸੰ ਭਾਿਵਕ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵਚ ਦੇਵੋ।

•

ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ "ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ" ਗੱ ਲ� ਤ� ਵਾਿਕਫ
ਹੋਵ,ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲ� ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੰ ਮ� ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਜਦ� ਿਕਸੇ ਵਸਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਘਟਾ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤ� ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਿਸਰਫ ਸ਼ਬਦ "ਸੇਲ" ਜ�
"ਸਪੈਸ਼ਲ" ਹੀ ਵਰਤੋ।

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.

ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱ ਲ�
•

"ਰੈਗੂਲਰ ਪ�ਾਈਸ" ਜ� "ਆਰਡੀਨਰੀ ਪ�ਾਈਸ" ਨੂੰ "ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਦੀ ਸੁਝਾਈ ਿਲਸਟ ਪ�ਾਈਸ" ਨਾਲ ਰਲ਼ ਗੱ ਡ ਨਾ
ਹੋਣ ਿਦਓ, ਉਹ ਇਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ।

•

"ਿਨਯਮਕ ਕੀਮਤ" ਜ� "ਸਾਧਾਰਨ ਕੀਮਤ" ਨੂੰ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੋ ਜੇ ਉਹ ਵਸਤ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਤ� ਉਸ
ਕੀਮਤ `ਤੇ ਨਾ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜ� ਉਸ ਵਸਤ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱ ਡੀ ਿਗਣਤੀ ਉਸ ਕੀਮਤ `ਤੇ ਨਾ ਵੇਚੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੋਵ।ੇ

•

ਇਹ ਵੀ ਪੱ ਕਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਕੋਈ "ਸੇਲ" ਲੰਮੇ ਸਮ� ਲਈ ਚਲਦੀ ਨਾ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ।

•

ਿਕਸੇ ਵਸਤ ਜ� ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਵਧਾਓ ਿਕ ਮੁਫਤ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਵਸਤ� ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਤ� ਪਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

•

ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਸਤ ਜ� ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਅਿਜਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਤ� ਸੰ ਕੋਚ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸ� ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ ਭਾਵ� ਤੁਸ� ਉਨ�� ਨੂੰ
ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵ।ੋ

•

ਵਸਤ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਹਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤ� ਵੱ ਧ `ਤੇ ਨਾ ਵੇਚੋ।

•

ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਜਦ� ਤੁਸ� ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤ� ਉਸ ਦੇ ਇਨਾਮ� ਨੂੰ ਵੰ ਡਣ ਿਵਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ

•

ਿਲਖਤੀ ਸੂਖਮ ਵਾਅਦਾ ਛੱ ਡਣ ਤ� ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸ� ਵਾਅਦਾ ਛੱ ਡਣਾ ਵਰਤੋ ਤ� ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ

ਇਸ਼ਤਹਾਰ ਦਾ ਸੁਨ�ਹਾ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਛੱ ਡਣਾ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਣ।
•

ਇਸ਼ਿਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਿਵਚ ਅਿਜਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜ� ਵਾਕਅੰ ਸ਼ ਨਾ ਵਰਤੋ ਿਜਹੜੇ ਬੇਅਰਥੇ ਹੋਣ ਜ� ਆਮ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ
ਸਮਝ ਨਾ ਪ�ਦੇ ਹੋਣ।
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