ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਵਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤੇ
ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਨ�� ਵਸੀਿਲਆਂ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਿਵੱ ਚ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ�� ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ `ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ:

ਉਮੀਦ�
•

ਕੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ?

•

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਿਕਨ�� ਚੀਜ਼� ਦੀ ਲੋ ੜ
ਪ�ਦੀ ਹੈ?

•

ਕੀ ਤੁਸ� ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵ� ਤਰੀਿਕਆਂ ਪ�ਤੀ ਖੁੱ ਲ�ਾ ਿਦਲ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ?

ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ
•

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਵਧੀਕ ਮੰ ਗ� ਸੰ ਭਾਲ ਲ� ਦੇ ਹਨ?

•

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨਵੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ� ਿਵੱ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਪੱ ਕਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ?

•

ਕੀ ਤੁਸ� ਗਾਹਕ� ਦੀ ਪੁੱ ਛ-ਿਗੱ ਛ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਟਾਫਟ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ?

•

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਿਜਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਿਜਨ�� ਿਵੱ ਚ ਸੱ ਿਭਆਚਾਰਕ ਪੱ ਖ� ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰ ਡੀਕਰਨ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ?

•

ਤੁਸ� ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਰੁਕਾਵਟ� ਨਾਲ ਿਕਵ� ਨਿਜੱ ਠ�ਗੇ?

ਿਵੱ ਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੀਲੇ
•

ਕੀ ਤੁਸ� ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਜ� ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਚੋਖਾ ਮੂਲਧਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

•

ਕੀ ਤੁਸ� ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਣਜ ਦੇ ਿਵੱ ਤੀ ਜ਼ੋਖਮ� ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ?

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 ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅੰ ਜਾਮ� ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ?

•

ਤੁਸ� ਧਨ ਦੀਆਂ ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਿਨਿਜੱ ਠ�ਗੇ?

•

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੌਿਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ?

ਪ�ਤੀਯੋਿ ਗਤਾਤਮਕਤਾ
•

ਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹਨ?

•

ਬਰਾਮਦ ਮਾਰਕੀਟ ਿਵੱ ਚ ਿਕਵ� ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵ�ਤ ਹੈ?

•

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਪਾਦ ਜ� ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਸ਼ਾਨ� `ਤੇ ਰੱ ਖੀ ਮਾਰਕੀਟ ਿਵੱ ਚ ਿਵਹਾਰਕ ਹੈ?

ਗਾਹਕ ਦਾ ਰੇਖ ਾ-ਿਚਤਰ
•

ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਕੌ ਣ ਵਰਤ ਿਰਹਾ ਹੈ?

•

ਕੀ ਇਹ ਿਵਆਪਕ ਆਮ ਵਰਤ� ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਜ� ਕੋਈ ਖਾਸ ਗਰੁੱ ਪ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ?

•

ਕੀ ਇਹ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਹਰਮਨ-ਿਪਆਰਾ ਹੈ?

•

ਕੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਨ�ਗਰ ਤਰਤੀਬ� ਹਨ?

•

ਿਕਹੜੇ ਮੌਸਮੀ ਜ� ਭੂਗੋਿਲਕ ਤੱ ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਜ� ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤ� �ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ�ਦੇ ਹਨ?

ਉਤਪਾਦ ਿਵੱ ਚ ਸੋਧ
•

ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਗਾਹਕ� ਲਈ ਮਨਭਾ�ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ?

•

ਦੁਕਾਨ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਿਕੰ ਨ�ੀ ਦੇਰ ਿਬਨਾ ਖ਼ਰਾਬੀ ਤ� ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਫ਼ਰ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਸਮ� ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ?

•

ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਮਿਹੰ ਗਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਗਾਹਕ� ਦੀ ਮੰ ਗ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ
ਸੋਿਧਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

•

ਕੀ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਿਕਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜ� ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰ ਡ� �ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਆਵਾਜਾਈ
•

ਇਸ ਨੂੰ ਿਕੰ ਨ�ੀ ਕੁ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਢੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

•

ਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਕਾਰਣ ਇਸ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ?

ਸਥਾਨਕ ਨੁਮ ਾਇੰ ਦਗੀ
•
•

ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੌਰ `ਤੇ ਿਫੱ ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?

ਕੀ ਿਵਕਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਪ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਕੀ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜ� ਤੁਹਾਨੂੰ

ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਸਾਧਨ ਹਨ?
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ਸੇਵ ਾਵ� ਦੀ ਬਰਾਮਦ
•
•
•

ਜੇ ਤੁਸ� ਸੇਵਾਵ� ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ� ਉਨ�� ਬਾਰੇ ਿਕਹੜੀ ਗੱ ਲ ਿਵਲੱਖਣ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਨੂੰ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱ ਧਰ ਦੀਆਂ ਮੰ ਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀ, ਸੱ ਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚਲੇ ਫ਼ਰਕ� ਦਾ ਿਲਹਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਨੂੰ

ਸੋਧਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ?
•

ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਿਕਵ� ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ: ਿਨਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ, ਿਕਸੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਹ� ਜ�
ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਿਵਧੀ ਰਾਹ�।

ਸਮਰੱ ਥਾ
•
•

ਕੀ ਤੁਸ� ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵ� ਿਵਦੇਸ਼ੀ, ਦੋਵ� ਤਰ�� ਦੇ ਗਾਹਕ� ਨੂੰ ਭੁਗਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਕੀ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬਰਾਮਦ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ� ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਰੱ ਖ ਸਕ�ਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਸ ਿਵਚਲੀ ਮੰ ਗ ਵਧ ਜਾਵੇ?

3

