ਮਾਰਿਕਟ ਖੋਜ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਕਾਮਯਾਬ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਕੌ ਣ ਹਨ, ਉਨ�� ਦੀਆਂ ਕੀ ਲੋ ੜ� ਹਨ, ਤੁਸ�
ਉਨ�� ਤੱ ਕ ਿਕੱ ਦ� ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਰਿਕਟ ਖੋਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ� ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾਕਾਰ� ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲੈ ਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜ� ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ�
ਦੀਆਂ ਮੰ ਗ� ਤੁਹਾਡੀ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੇਧ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱ ਖ� `ਤੇ ਅਸਰ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਰਿਕਟ ਖੋਜ ਿਕ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?
ਿਜਸ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਪਾਰ ਚੱ ਲ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਗਤੀਸ਼ੀਲ (ਡਾਈਨਾਿਮਕ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਿਥਕ ਸਿਥਤੀਆਂ
ਿਵਚ, ਜੰ ਨਸੰ ਿਖਆ ਿਵਚ, ਨਵ� ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ� ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ `ਤੇ ਅਸਰ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਰਿਕਟ ਖੋਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:
•

ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ� ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਸੰ ਦ� ਬਾਰੇ ਚੰ ਗੇਰਾ ਜਾਨਣਾ

•

ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਿਵਕਰੀ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਿਕਆਂ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ

•

ਆਪਣੀ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪੱ ਧਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਣਾ

•

ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਫੈਸਿਲਆਂ ਿਵਚ ਖਤਿਰਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ

ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ
ਪਿਹਲ� ਸਥਾਪਤ ਵਪਾਰ ਿਜਹੜੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਿਜਵ� ਿਕ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜ� ਥ�
ਬਦਲੀ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਾਿਰਕਟ ਖੋਜ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਮ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਜਨ�� ਿਵਚ ਮਾਰਿਕਟ
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ਖੋਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

ਨਵ� ਇਸ਼ਿਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਿਹੰ ਮ ਚਲਾਉਣੀ

•

ਉਤਪਾਦਨ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਜ� ਮਾਲ ਦੀ ਿਮਕਦਾਰ ਿਵਚ ਵਾਧਾ

•

ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਨਵ� ਲਾਈਨ ਜ� ਨਵ�ਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ

ਮਾਿਰਕਟ ਖੋਜ ਿਕਸ ਤਰ�� ਕਰਨੀ ਹੈ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਿਜਹੜੀ ਤੁਸ� ਮਾਰਿਕਟ ਖੋਜ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ ਸਾਫ ਿਨਸ਼ਾਨ� ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕ�।
ਜਦ� ਤੁਸ� ਿਨਸ਼ਾਨ� ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋ, ਖੋਜ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰ ਚ ਉਸਾਰੋ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ
ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੋਟੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਿਜਨ�� ਦੀ ਤੁਸ� ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹਨ ਮੁੱ ਢਲੀ ਅਤੇ ਿਵਚਕਾਰਲੀ
ਖੋਜ:
ਮੁੱ ਢਲੀ ਖੋਜ ਉਹ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਸੰ ਭਾਵੀ ਗਾਹਕ� ਕੋਲ� ਸਰਵੇ ਰਾਹ�, ਫੋਕਸ ਗਰੁੱ ਪ� ਰਾਹ�, ਫੀਲਡ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਆਿਦ ਰਾਹ�
ਿਸੱ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ� ਇਹ ਖੋਜ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ� ਿਕਸੇ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਿਮਹਨਤਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਲਾ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸ� ਖੋਜ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰੋ ਤ� ਤੁਸ� ਖਰਿਚਆਂ ਨੂੰ ਥੱ ਲੇ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ
ਮਾਰਿਕਟ ਬਾਰੇ ਿਸੱ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਪ�ਾਇਮਰੀ ਖੋਜ ਿਵਚ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱ ਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਕਾਫੀ ਸਮ� ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਿਹੰ ਗੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ
ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਮਾਰਿਕਟ ਫਰਮ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱ ਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱ ਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਗਰੁੱ ਪ� `ਤੇ ਸੇਧ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ( ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਿਖੱ ਤੇ ਿਵਚ ਆ�ਦੇ ਲੋ ਕ) ਅਤੇ ਉਨ�� ਕੋਲ� ਖਾਸ
ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
•

ਿਵਚਕਾਰਲੀ ਖੋਜ ਉਹ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਤੁਸ� ਪਿਹਲ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਜਵ� ਿਕ
ਜੰ ਨਸੰ ਿਖਆ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰ ਕੜੇ, ਅਤੇ ਇਨ�� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਜ� ਮਾਰਿਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾਸਤੇ
ਵਰਤਦੇ ਹੋ
ਿਵਚਕਾਰਲੀ ਖੋਜ ਪਿਹਲ� ਪਰਾਪਤ ਸੋਿਮਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਰੀਕਾਰਡ, ਸਰਵੇ, ਰੀਸਰਚ
ਸਟੱ ਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਿਕਤਾਬ�। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੁੱ ਢਲੀ ਖੋਜ ਨਾਲ� ਘੱ ਟ ਸਮ� ਲ� ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵੀ ਘੱ ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵ� ਿਵਚਕਾਰਲੀ ਖੋਜ ਮੁੱ ਢਲੀ ਖੋਜ ਨਾਲ� ਘੱ ਟ ਸੇਧਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਹੇਠ� ਉਨ�� ਸਵਾਲ� ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨ� ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਿਵਚਕਾਰਲੀ ਖੋਜ ਰਾਹ� ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:
•

ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਿਥਕ ਹਾਲਤ� ਿਕਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

•

ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਹਨ?

•

ਕੀ ਮੇਰੀਆਂ ਵਸਤ� ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਵਾਸਤੇ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਿਕਟ ਹੈ?

•

ਮੇਰੇ ਗਾਹਕ ਕੌ ਣ ਹਨ? (ਜੰ ਨਸੰ ਿਖਆ, ਉਮਰ ਦੇ ਸਮੂਹ, ਆਮਦਨੀ ਪੱ ਧਰ, ਿਕੱ ਥੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਆਿਦ)

•

ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰ ਡੀ ਦੀ ਕੀ ਸਿਥਤੀ ਹੈ?

ਇਕ ਹੋਰ ਕੂੰ ਜੀਵਤ ਿਵਚਕਾਰਲਾ ਸੋਮਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਜਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰ ਕੜੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ
ਤ�, ਸਭਾਵ� ਅਤੇ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਜਦ� ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤ� ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ ਿਜਨ�� ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸ� ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਅਤੇ ਮੁੱ ਢਲੀ ਜ� ਿਵਚਕਾਰਲੀ ਖੋਜ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਭਾਲਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਿਜਹੜੇ ਤੁਸ� ਿਵਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਨ�� ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

ਮੇਰਾ ਗਾਹਕ ਕੌ ਣ ਹੈ?
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਹਕ ਕੌ ਣ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਥ� ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਿਵਚ, ਕੀਮਤ� ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ
ਿਵਚ, ਅਤੇ ਿਵਕਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ ਿਕ ਮੇਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੌ ਣ ਖ�ੀਦੇਗਾ?
ਮੇਰੇ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਆਦਤ� ਅਤੇ ਪਸੰ ਦ� ਕੀ ਹਨ?

•

ਕੀ ਮੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜ� ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੰ ਗ ਹੈ?
ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ� ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ�ਦੀਆਂ
ਹੋਣ।

•

ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵਚ ਕੌ ਣ ਹੈ?
ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱ ਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਕੌ ਣ ਹਨ, ਉਨ�� ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਭਾਲਣ
ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਪਾਰ ਉਨ�� ਦਾ ਿਕਸ ਤਰ�� ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

•

ਮੇਰੇ ਗਾਹਕ ਿਕੱ ਥੇ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ?
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਗਾਹਕ ਿਕੱ ਥੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਥ� ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ
ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕੱ ਦ� ਦੀ ਪ�ੋਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰ ਚ� ਅਪਨਾਉਣ ਿਵਚ ਮਦਦ
ਿਮਲੇ ਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਿਵਚਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਿਵਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਨਣ
ਿਵਚ ਵੀ ਿਕ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਕਰੀ `ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।
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•

ਮ� ਕੀ ਕੀਮਤ ਲਾਵ�ਗਾ?
ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ `ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਣਾ।
ਕੀਮਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਿਵਚ ਵੱ ਡਾ ਿਹੱ ਸਾ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱ ਲ ਿਵਚਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਿਕ
ਉਨ�� ਉਤਪਾਦਨ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕੀਮਤ� ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਲੰਮੇ ਸਮ� ਲਈ ਇਹ ਕੀਮਤ� ਕਾਇਮ ਰੱ ਖ ਸਕੋ।

•

ਮ� ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤ�/ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਿਕਸ ਤਰ�� ਸਮਰਥਨ ਕਰ�?
ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਅਸਰਦਾਇਕ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ
ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦ� ਤੁਸ� ਵਪਾਰ ਦੀ ਪ�ਮ
ੋ ੋਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤ� ਇਸ ਗੱ ਲ `ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ� ਵਾਸਤੇ ਿਕਹੜਾ ਸੰ ਚਾਰ ਸਾਧਨ ਢੁੱ ਕਵ� ਰਹੇਗਾ
(ਉਦਾਹਰਨ ਵਜ�, ਨੌਜਵਾਨ� –ਟੀਨ – ਦੀ ਮਾਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ)

ਉਹ ਅੰ ਕਡ਼ੇ (ਡੈਟਾ) ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਫੈਿਸਲਆਂ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ ਭਾਲਣੀ ਔਖੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱ ਲ ਲੈ ਣੀ ਮਿਹੰ ਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ� ਵਾਲੇ ਅੰ ਕੜੇ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲ
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਾਮਗਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Canada Business / Entreprises Canada ਦੇ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਦਾ ਰੀਸਰਚ ਅਤੇ ਸਟੈਿਟਸਿਟਕਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਈ
ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੈਟਾ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਸੋਿਮਆਂ ਦੇ ਿਲੰਕ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਨ�� ਿਵੱ ਚ� ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਫਤ ਹਨ। ਸੈਕੰਡਰੀ
ਰੀਸਰਚ ਮਿਟਰੀਅਲ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸੋਿਮਆਂ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, ਯੁਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ, ਸਨਅਤ ਦੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਅਤੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਿਵਭਾਗ।

ਮੁਫ ਤ ਮਾਰਿਕਟ ਖੋਜ ਸੇਵ ਾ
Info entrepreneurs ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਰੀਸਰਚ ਸਰਿਵਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਿਕਟ ਖੋਜ ਕਈ ਸੋਿਮਆਂ ਤ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ
ਹੈ:
•

ਵਪਾਰਕ ਸੰ ਸਥਾਵ�, ਸਪਲਾਇਰਜ਼, ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਿਡਸਟ�ੀਿਬਊਟਰ� ਵਾਸਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

•

ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਪਲੈ ਨ� ਦਾ ਨਮੂਨਾ

•

ਕੈਨ�ਡਾ ਦੀ ਜੰ ਨ-ਸੰ ਿਖਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

•

ਖਪਤਕਾਰ� ਦੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਅੰ ਕੜੇ

•

ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਖਬਰ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨ

•

ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਅੰ ਕਡ਼ੇ
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