ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ ਇੱ ਕ ਿਕਤਾਬਚਾ ਬਣਾਉਣਾ
ਆਪਣਾ ਿਕਤਾਬਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਿਹਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਹੱ ਥ� ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ ਚਾਹ�ਗੇ ਪਰ

ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਇਹ ਇੱ ਕ ਸਮੁੱ ਚੇ ਮਾਰਕੀਿਟੰ ਗ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱ ਕ ਿਹੱ ਸਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਿਟੰ ਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਇੱ ਕ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੁੱ ਛ-ਿਗੱ ਛ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ
ਿਗਆਨਵਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਵੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਭਾਵ� ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵ,� ਅਿਜਹੇ ਵਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਛਿਪਆ ਹੋਇਆ

ਕੋਈ ਿਕਤਾਬਚਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹ�। ਜੇ ਤੁਸ� ਵਪਾਰਕ ਨੁਮਾਇਸ਼� `ਤੇ ਜ�ਦੇ ਹੋਵ� ਜ� ਿਵਕਰੀ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ� ਕਰਦੇ ਹੋਵ� ਤ� ਲੋ ਕ

ਉਮੀਦ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਤੁਸ� ਉਨ�� ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਿਕਤਾਬਚਾ ਿਦ�ਗੇ।

ਲੋ ੜ�ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਠੀ ਕਰਨਾ
ਛਪਾਈ ਵਾਲੇ ਜ� ਗ�ਾਿਫਕ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਸਪਲਾਇਰ� ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਤਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ
ਿਡਜ਼ਾਈਨਰ/ਛਾਪਕ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱ ਚ� ਕੁੱ ਝ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ:
•

ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦ� ਅਤੇ/ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਇੱ ਕ ਵੇਰਵਾ

•

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੀਚਾ ਮਾਰਕੀਟ� ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਇੱ ਕ ਿਬਆਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਾ ਗਾਹਕ

•

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਪੇਸ਼ ਲਾਭ� ਦੀ ਇੱ ਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਹੱ ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ�

•

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦੀਆਂ ਕਾਬਲੀਅਤ� ਦਾ ਸਬੂਤ: ਿਕੰ ਨ� ਸਾਲ� ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ,
ਿਕੰ ਨ� ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਗਾਹਕ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਹਦੀਆਂ ਜ� ਹਵਾਲੇ

•

ਤੁਸ� ਿਕਤਾਬਚੇ ਤ� ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ: ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦ� ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਜਾਣ-ਪਿਹਚਾਣ,
ਆਰਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਜ� ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤ ਵਜ�

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.

•

ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਬਰ�ਡ ਮਾਰਕੇ ਵਾਲੀ ਸਮੱ ਗਰੀ, ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ� ਦੇ (ਤ� ਿਕ ਬਰ�ਡ
ਨਾਮ ਦਾ ਇੱ ਕਸਾਰ ਤਜਰਬਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ)

ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਕੀ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ:
•

ਿਸੱ ਧੀ ਗੱ ਲ ਕਹੋ, ਿਜਵ� ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਿਕਸੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਵ।�

•

ਉਨ�� ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹ�।

•

ਇੱ ਕ ਦਮ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਸੰ ਦੇਸ਼ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਧਆਨ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖੋ।

•

ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਤਆਰ ਰੱ ਖੋ ਿਜਹੜੀ ਿਕਤਾਬਚੇ �ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

•

ਹੋਰਨਾ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਿਕਤਾਬਚੇ ਵੇਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰ ਦ ਹੋਣ।

ਿਕਸੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ
ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸ� ਲੋ ੜ�ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਠੀ ਕਰ ਲਵ�, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਕਤਾਬਚਾ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛਾਪਣ ਲਈ
ਸਪਲਾਇਰ� ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ।
•

ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰ ਚੁਣ:ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਦੋ ਸਪਲਾਇਰ� ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ – ਇੱ ਕ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਿਡਜ਼ਾਈਨ
ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਿਕਸੇ ਛਾਪਕ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼�, ਲੋ ੜ� ਅਤੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ

ਉਨ�� ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱ ਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ। ਅਕਸਰ, ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ
ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਅਦਾਰਾ ਿਕਸੇ ਛਾਪਕ ਦੀ ਦੱ ਸ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਆਪਣੇ ਦੱ ਸੇ ਮੁੱ ਲ ਿਵੱ ਚ ਛਪਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚ

ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਬਨਾ `ਤੇ ਛਾਪਕ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵੀ ਰੱ ਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
•

ਿਵਚਾਰ� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰੋ: ਿਜੰ ਨ�ੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸ� ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ

ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਸ�ਿਝਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਿਵਚਾਰ ਵੀ ਇਸ
ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ� ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
o

ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਿਕਨ�� ਸ਼ਕਲ�, ਤਸਵੀਰ�, ਰੰ ਗ� ਅਤੇ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤ�

o

ਇਹ ਸੋਚੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਵੱ ਲ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਤਾਬਚੇ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਕੈਲੰਡਰ,

ਵੱ ਧ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰ ਨਦੇ ਹੋ।

ਪਕਵਾਨ-ਿਵਧੀ ਜ� ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਸੁਝਾਅ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਿਵੱ ਚ ਸੁੱ ਟੇ ਜਾਣ ਤ�
ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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o

ਅਿਜਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕ� ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਿਜਹੜੀਆਂ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਿਕਤਾਬਚਾ ਖੋਲਣ
� ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੂਹਰਲੇ
ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਇਕੱ ਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੋ ਗੋ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਭਰ ਲੈ ਣਾ; ਸੰ ਭਾਵੀ ਗਾਹਕ� ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼� ਦੇ

ਮੁੱ ਲਵਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱ ਲ ਨਾਲ ਪ�ੇਰ।ੋ
o
•

ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰ� ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਸੁਣੋ (ਉਹ ਮਾਹਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਉਨ�� ਦੇ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਦਓ।

ਕੱ ਚੀ ਛਾਪ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲੋ : ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਹਤ ਿਕਤਾਬਚੇ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕੱ ਚੀ ਨਕਲ

ਿਤਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਪਲਾਇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਪਸੰ ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਨ�ਕ� ਵੰ ਨਗੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ
(ਇਸ ਗੱ ਲ `ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਸਿਹਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ)। ਜਦ� ਤੁਸ� ਕੱ ਚੀ ਛਾਪ ਨੂੰ

ਪੜਤਾਲਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਜ�ਚੋ। ਕੀ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜਦ
ੂ ਹੈ? ਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ
ਸਹੀ ਹਨ? ਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਿਬਨਾ ਜ�ਚੇ ਸਹੀ ਨਾ ਮੰ ਨ� – ਸ�ਕੜੇ ਿਕਤਾਬਚੇ ਛਪਵਾ
ਕੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਵੇਖਣਾ ਿਕ ਇੱ ਕ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਗ਼ਲਤ ਛਪ ਿਗਆ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿਹੰ ਗੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਿਕਤਾਬਚਾ ਛਪ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਗੱ ਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ
ਵਰਤ� ਕਰ�।
•

ਿਕਤਾਬਚਾ ਲੋ ਕ� ਦੇ ਹੱ ਥ� ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਾਓ: ਅਨ�ਕ� ਹੀ ਅਿਜਹੇ ਿਕਤਾਬਚੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਬੜੀ ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ

ਅਤੇ ਛਾਪੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਨਹ� ਜ�ਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਿਕਤਾਬਚੇ ਦੀ ਵਰਤ�

ਿਕਵ� ਕਰ�ਗ,ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਤਾਬਚਾ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਵ�।
•

ਿਵਤਰਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨਾ: ਿਵਕਰੀ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ� ਕਰਨ ਵੇਲ਼ੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੁਮਾਇਸ਼� `ਤੇ

ਜਾਣ ਵੇਲ਼ੇ ਿਕਤਾਬਚੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਸੰ ਭਾਵੀ ਗਾਹਕ� ਲਈ ਇੱ ਕ ਡਾਕ-ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ

ਮੁਕਾਮ ਿਵਖੇ ਇੱ ਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾਨ� ਲਈ ਿਕਤਾਬਚੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰੋ।
•

ਪੈਰਵੀ: ਪ�ੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਿਕਸੇ ਇੱ ਕ ਹੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਿਵਰਲੇ ਹੀ ਕਦੀ ਿਕਸੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਆਰਡਰ ਜ�
ਿਵਕਰੀ ਵਜ� ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਿਮਲ ਆਉਣ, ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਜ� ਵਧੇਰੇ ਿਚੱ ਠੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਪੈਰਵੀ
ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਹੋ।
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