ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ� ਨੂੰ ਪੁਖ਼ ਤਾ ਕਰਨਾ
ਜੇ ਤੁਸ� ਕੋਈ ਨਵ� ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲ� ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮ� ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਿਵਕਸਤ

ਕਰਿਦਆਂ ਲੱਗ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਮੁਿਹੰ ਮਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਵੱ ਡੇ ਫਾਇਿਦਆਂ ਿਵੱ ਚ� ਇੱ ਕ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੀ ਪਸੰ ਦ ਦੇ ਿਕਸੇ ਆਹਰ ਲੱਗ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ। ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ।

ਅਿਧਐਨ, ਅਿਧਐਨ, ਅਿਧਐਨ! ਆਪਣੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਉਤਪਾਦ ਜ� ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਸੰ ਭਾਵੀ ਗਾਹਕ� ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਅਤੇ ਇੱ ਛਾਵ� ਬਾਰੇ ਿਜੰ ਨ�ੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸ� ਇਕੱ ਠੀ ਕਰ ਸਕ�ਗੇ, ਉਨ� ਵੱ ਧ ਕਾਮਯਾਬ ਤੁਸ�

ਹੋਵ�ਗ।ੇ

ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱ ਲ�ਕਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ

ਿਵਚਾਰ ਤ� ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗੁੰ ਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਿਵੱ ਚ ਕੁੱ ਝ ਉਹ ਗੱ ਲ� ਦੱ ਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਿਜਨ��

ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਚਾਰ ਦਾ ਜਾਇਜਾ਼ ਲੈ ਣ ਵੇਲ਼ੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਹ ਾਡਾ ਿਵਚਾਰ ਸੱ ਚਮੁਚ ਮੂਲ ਿਵਚਾਰ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਚਾਰ ਸੱ ਚ� ਮੂਲ ਹੈ ਜ� ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕੋਈ

ਉਤਪਾਦ ਜ� ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਨਵ� ਮਾਰਕੀਟ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਚਲਾਉਣਾ, ਿਜਵ� ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਗੱ ਲ ਜੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਿਕਸੇ ਿਮਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਉਤਪਾਦ ਜ� ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ� ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ

ਮਾਿਹਰ ਜ� ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਵਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱ ਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਜ� ਇਸ ਨੂੰ ਿਨਖਾਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ 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.

ਕੀ ਲੋ ਕ ਤੁਹ ਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਜ� ਸੇਵ ਾ ਲਈ ਪੈਸ ਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਹੋਣਗੇ?
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਵਚਾਰ� ਤ� ਕਾਮਯਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਦ ਹੀ ਉਪਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਲੋ ਕ ਉਤਪਾਦ ਜ� ਸੇਵਾ ਲਈ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਿਤਆਰ ਹੋਣ।
•

ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਟੀਚਾ ਿਕਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸ� ਯੁਵਕ�
ਨੂੰ ਿਵਕਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜ� ਿਬਰਧ� ਨੂੰ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਪਾਦ ਬੁਿਨਆਦੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਔਰਤ� ਲਈ ਹੈ, ਜ� ਮਰਦ�
ਲਈ, ਜ� ਦੋਵ� ਲਈ? ਕੀ ਤੁਸ� ਿਨਜੀ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਿਵਕਰੀ ਕਰ�ਗੇ ਜ� ਕਾਰੋਬਾਰ� ਨੂੰ ਜ� ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਡਾ
ਉਤਪਾਦ ਜ� ਸੇਵਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਿਕਹੜੇ ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ?

•

ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸ� ਜਾਣ ਲਵ� ਿਕ ਿਵਕਰੀ ਿਕਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਿਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਕੁੱ ਝ
ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਚੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਪਾਦ ਜ� ਸੇਵਾ ਖਰੀਦਣ ਿਵੱ ਚ ਿਦਲਚਸਪੀ
ਵੀ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ ਜ� ਨਹ�, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿਕੰ ਨ�ਾ ਕੁ ਮੁੱ ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣਗੇ?

•

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਪਾਦ ਜ� ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਿਵੱ ਚ ਲੋ ਕ� ਦੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਹੋਵ,ੇ ਪਰ ਉਹ

ਇਸ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਨਾ ਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋਣ, ਤੁਸ� ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬਦਲਵ� ਮਾਡਲ� `ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ

ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਉਦਯੋਗ ਿਵਚਲੇ , ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਮੁਫ਼ਤ ਜ� ਘੱ ਟ ਕੀਮਤ `ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ
ਉਹ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾ ਸਾਧਨ� ਤ� ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹ ਾਡਾ ਗਾਹਕ ਕੌ ਣ ਹੈ?
ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਕਰ ਸਕ�, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਵਕਰੀ ਕਰ ਿਕਸ ਨੂੰ ਰਹੇ

ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸ� ਇਹ ਤੈਅ ਨਹ� ਕਰ ਪਾ�ਦੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਚੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਿਕਹੜੀ ਹੈ, ਤ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਅਨ�ਕ� ਹੀ ਵੱ ਖਵੱ ਖ ਗਾਹਕ� ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ�ਗੇ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪਸੰ ਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ� ਸੇਵਾ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹ�।
ਅਿਧਐਨ ਰਾਹ� ਤੁਸ� ਉਸ ਉਮਰ ਵਰਗ, ਔਰਤ ਜ� ਮਰਦ ਵਰਗ, ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ, ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਲੋ ਕ� ਦੀਆਂ

ਖਾਸੀਅਤ� ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ�ਗੇ ਿਜਨ�� ਨ� ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਜ� ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ ਰੁਚੀ ਿਵਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਿਜਹੇ ਅੰ ਕੜੇ, ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ,
ਅੰ ਕ, ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਤੱ ਥ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਹਮ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਦੱ ਸ ਸਕਣ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਜ� ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੰ ਗ
ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ� ਦੀ ਇੱ ਕ ਸਾਧਾਰਣ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਿਗਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ�� ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਹੱ ਦ� ਨਾਲ
ਿਬਆਨ ਕਰ�:
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•

ਉਮਰ, ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਜ਼ੱ ਦ (ਿਜਵ�, 20-35 ਸਾਲ) ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ

•

ਔਰਤ ਜ� ਮਰਦ

•

ਸ਼ਾਦੀ-ਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ

•

ਘਰ ਿਕਸ ਜਗ�ਾ ਹੈ

•

ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਅਤੇ ਵੇਰਵਾ

•

ਆਮਦਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਿਨਰਵਰਤ� ਵਾਲੀ (ਿਜਹੜੀ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵ)ੇ

•

ਪੜ�ਾਈ ਦਾ ਪੱ ਧਰ, ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੱ ਧਰ ਤਕ

•

ਪੇਸ਼ਾ

•

ਿਦਲਚਸਪੀਆਂ, ਖ਼ਰੀਦਾਰੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ (ਗਾਹਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?)

•

ਸੱ ਿਭਆਚਾਰਕ, ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਿਪਛੋਕੜ

ਿਮਸਾਲ ਵਜ�, ਕੱ ਪੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਿਨਰਮਾਤਾ ਅਨ�ਕ� ਸੰ ਭਾਵੀ ਟੀਚਾ ਮਾਰਕੀਟ� `ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਿਰੜ�ਨ ਵਾਲੇ ਬਾਲ,
ਐਥਲੀਟ, ਜ� ਿਕਸ਼ੋਰ ਪੀੜੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੰ ਭਾਵੀ ਮਾਰਕੀਟ� ਿਵੱ ਚ� ਹਰ ਇੱ ਕ ਦੀ ਇੱ ਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਿਤਆਰ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸ� ਫੈਸਲਾ

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਕਹੜੀ ਹਕੀਕੀ, ਘੱ ਟ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੀ, ਜ� ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰ ਜਾਇਸ਼ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਭ ਤ� ਵੱ ਧ ਸੰ ਭਾਵਨਾ

ਵਾਲੇ ਗਰੁੱ ਪ� ਦਾ ਇੱ ਕ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਸਰਵੇਖਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਟੀਚਾ ਮੰ ਡੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰ ਜਾਇਸ਼ ਦੀ ਅਣਹ�ਦ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤ�

ਿਨਖੇੜਨ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਟੀਚਾ-ਗਾਹਕ� ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਲਵ�, ਿਫਰ ਤੁਸ� ਉਨ�� ਦੀ ਲੋ ੜ� ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ� ਬਾਰੇ ਿਸੱ ਖਣਾ ਚਾਹ�ਗ।ੇ
ਆਪਣੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਗਾਹਕ� ਬਾਰੇ ਿਸੱ ਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨ�ਕ� ਗੱ ਲ� ਿਵੱ ਚ� ਕੁੱ ਝ ਇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ:
•

ਉਨ�� ਨੂੰ ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਚੁਣਤ
ੌ ੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਜ� ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੱ ਲ ਹੋਣਗੀਆਂ?

•

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਜ� ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਉਨ�� ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਅਤੇ ਆਸ� ਕੀ ਹਨ?

•

ਉਹ ਿਕਸ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਲੋ ਚਦੇ ਹਨ?

•

ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਨ ਿਕਨ�� ਚੀਜ਼� �ਤੇ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਨ?

•

ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਿਕੱ ਥੇ ਕਰਦੇ ਹਨ?

•

ਉਹ ਖ਼ਰਚੇ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਫੈਸਲੇ ਿਕਵ� ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ, ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ� ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋਵ� ਅਤੇ ਉਨ�� ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵ� ਤ�
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
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ਕੀ ਤੁਸ � ਮੌਜੂਦ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕ�ਗ ੇ?
ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸ� ਜਾਣ ਲਵ� ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਕੌ ਣ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਿਕ ਿਮਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਉਤਪਾਦ ਹੋਰ ਕੌ ਣ ਵੇਚ
ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ�� ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਿਕੱ ਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ�ਗੇ ਿਜਸ
ਦਾ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਮੰ ਡੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱ ਿਕਆ ਹੋਵ?
ੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਚਾਰ ਿਕਸੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਉਤਪਾਦ ਬਾਰੇ ਹੈ ਤ� ਸਟੋਰ� ਜ� ਕੈਟਾਲਾਗ�
ਨੂੰ ਪੜਤਾਲੋ ਜ� ਵਪਾਰਕ ਨੁਮਾਇਸ਼� ਿਵੱ ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲਾਓ ਿਕ ਹੋਰ ਿਕਹੜੇ ਉਤਪਾਦ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਹੜੀਆਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ
ਉਨ�� ਦਾ ਮੰ ਡੀਕਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤ� ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ
ਜਗ�ਾ ਗਾਹਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤ� ਿਕ� ਖਰੀਦੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਪਾਦ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜ� ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ
ਕਾਰੋਬਾਰ� ਦੀ ਕੀਮਤ ਤ� ਥੋੜੀ� ਹੈ? ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਚੰ ਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ
ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ ਜ� ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਸਰਵੇਖਣਾ ਕਰਨਾ।

ਤੁਸ � ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਜ� ਸੇਵ ਾ ਦਾ ਿਵਤਰਣ ਿਕਵ� ਕਰ�ਗ ੇ?
ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਜ� ਸੇਵਾ ਦੇ ਿਵਤਰਣ ਲਈ ਤੁਸ� ਜ� ਤ� ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕੰ ਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ� ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਪਾਦ ਜ�

ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤ� ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਕਸੇ ਦੂਜੀ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਜ� ਸੇਵਾ
ਦੇ ਿਵਤਰਨ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰ ਦ ਕਰਨ ਨਾਲ� ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕੰ ਪਨੀ ਖੋਲ�ਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਗਾਹਕ ਿਕਸੇ ਆਜ਼ਾਦ

ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਜ� ਕਾਢ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ� ਸਪਲਾਇਰ ਵਜ� ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਿਕਸੇ ਕੰ ਪਨੀ ਨਾਲ ਵਾਹ ਰੱ ਖਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ

ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ।

ਤੁਸ � ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਜ� ਸੇਵ ਾ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਿਕਵ� ਕਰ�ਗ ੇ?
ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਜ� ਕਾਢ ਉਦ� ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜਦ� ਗਾਹਕ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ। ਕੀ ਤੁਸ� ਇਸ ਗੱ ਲ `ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ
ਗਾਹਕ� ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਬਾਰੇ ਕੌ ਣ ਦੱ ਸੇਗਾ ਜ� ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਕਵ� ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਿਵੱ ਚ
ਪ�ਚਾਰਨ ਦੇ ਕੁੱ ਝ ਢੰ ਗ ਹਨ :
•

ਇੰ ਟਰਨ��ਟ �ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਰਾਹ�

•

ਵਪਾਰਕ ਨੁਮਾਇਸ਼� �ਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਜੱ ਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹ�

•

ਅਖ਼ਬਾਰ�, ਰੇਡੀਓ ਜ� ਟੈਲੀਿਵਯਨ �ਤੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹ�

•

ਪਰਚੇ ਵੰ ਡਣ ਰਾਹ�
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ਕੀ ਤੁਹ ਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਜ� ਕਾਢ ਲਈ ਬੌਿ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜ� ਿਹਫਾਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ, ਕਾਢ ਜ� ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਦੂਿਜਆਂ ਵੱ ਲ� ਨਕਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ
ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੌਿਧਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਾ ਿਕਸੇ ਬੌਿਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਿਹਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ

ਜ� ਨਹ�, ਅਤੇ ਇਹ ਿਕਵ� ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰ ਦਸ਼� ਜ� ਿਜ਼ੰ ਮੇਵ ਾਰੀਆਂ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਹ ਾਡੇ ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ ਮਿਹਦੂਦ ਕਰ ਸਕਣ?
ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਤੋਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਅਿਜਹੇ ਕੋਈ ਿਨਯਮ ਮੌਜੂਦ

ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਉਤਪਾਦ ਜ� ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤ� ਰੋਕਣਗੇ ਜ� ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਗੇ।

ਕਾਰੋਬ ਾਰ ਸ਼ੁਰ ੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹ ਾਨੂੰ ਿਕਨ� � ਸਾਧਨ� ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗ ੀ?
ਇੱ ਕ ਠ�ਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨਾ ਿਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਗੱ ਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ

ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕੰ ਨ� ਕੁ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਨਾਲ
ਹੀ, ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜ� ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਰ ਪੈਸਾ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਤਰਤਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲੇ ਗਾ।
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਿਲਿਖਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਪੈਸਾ ਿਕਵ� ਬਣਾਉਣਾ ਿਵ�ਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ

ਿਵੱ ਚ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰ ਦਾਿਜ਼ਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ

ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ�, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਰੁਝਾਨ� ਅਨੁਸਾਰ ਰੱ ਖੋ। ਅਤੇ ਰਸਦ�, ਜਗ�ਾ ਦੇ ਿਕਰਾਏ, ਤਨਖ਼ਾਹ� ਅਤੇ ਬੀਮਾ
ਆਿਦ ਲਈ ਅੰ ਦਾਜ਼ਨ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱ ਲ�ਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹ ਾਨੂੰ ਮਦਦ ਿਕੱ ਥ� ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜਦ� ਤੁਸ� ਹਾਲੇ ਇਸ ਿਵਚਾਰ �ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱ ਝ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ

ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸਲਾਹਕਾਰ�, ਿਜਵ� ਵਕੀਲ�, ਅਕਾ�ਟ�ਟ�, ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ� ਕੋਲ� ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨ�ੜੇ ਦੇ

ਿਕਸੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਨ�ਡੀਅਨ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵੇਖ।ੋ

5

