ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ
ਬਹੁਤੇ ਲੋ ਕ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਿਖਆਲ ਵਰਤ
ਕੇ, ਜ� ਿਕਸੇ ਨਵ� ਵੰ ਗਾਰ ਲਈ।
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਆਪਣੇ ਿਖਆਲ� ਦਾ ਮੁਲਆਂਕਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੋਿਮਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਿਜਨ�� ਦੀ ਇਕ ਕਾਮਯਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ।

ਿਵਚਾਰ (ਆਡੀਈਆ)
ਜੇ ਤੁਸ� ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਿਵਚ ਹੋ ਿਕ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਿਕਤਾ ਜਾਵੇ ਤ� ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਅਤੇ ਿਦਲਚਸਪੀਆਂ
ਬਾਰੇ ਸੋਚ,ੋ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਿਪਛੋਕੜ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਦਾ ਿਖਆਲ ਹੈ ਤ� ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਵਸਤ ਜ� ਸੇਵਾ ਤੁਸ� ਪੇਸ਼
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਮੰ ਗ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਗਾਹਕ� ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ।

ਯੋਜਨਾ
ਿਬਜ਼ਿਨ�ਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਤਕੜੀ ਿਬਜ਼ਿਨ�ਸ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਬਜ਼ਿਨ�ਸ
ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਿਨਸ਼ਾਨ� ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ, ਿਜਹੜੀ ਮਾਰਿਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸ� ਟੀਚਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਿਥਕਤਾ ਦਾ ਭਿਵੱ ਖ
ਦੱ ਸਦੀ ਹੈ। ਿਬਜ਼ਿਨ�ਸ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਨਸ਼ਾਨ� ਿਮੱ ਥਣ, ਧਨ-ਕੋਸ਼ ਲੈ ਣ, ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਬਾਰੇ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਿਜੱ ਥ�
ਧਨ-ਕੋਸ਼ ਿਮਲੇ ਗਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

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.

ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਿਕੱ ਦ� ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਚੰ ਗੇ ਮੌਿਕਆਂ �ਪਰ ਿਧਆਨ
ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛੋ:
•

ਮੇਰੇ ਗਾਹਕ ਕੌ ਣ ਹਨ?

•

ਮ� ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ� ਤੱ ਕ ਿਕਸ ਤਰ�� ਪਹੁੰ ਚਣਾ ਹੈ?

•

ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੌ ਣ ਹੈ?

•

ਮ� ਆਪਣੀ ਵਸਤ ਜ� ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਿਕਸ ਤਰ�� ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ?

ਅਮਲ (ਪਰਾਸੈ�ਸ)
ਵਪਾਰ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਜ� ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱ ਲ `ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਬਾਰੇ ਿਕੰ ਨਾ ਕੁ
ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਕ ਵਪਾਰ ਮਾਲਕ ਵਜ� ਆਪਣੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਸਣੇ:
•

ਲਾਇਸੰ ਸ

•

ਪਰਿਮੱ ਟ

•

ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ

•

ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਪੱ ਧਰ

•

ਟੈਕਸ

2

