ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬ ਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱ ਖਣਾ
ਸਹੀ ਨਾਮ ਇਸ਼ਿਤਹਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱ ਕ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਦੇ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਕਾਰਜ ਅੰ ਜਾਮ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਿਕਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਕਸ਼ ਮੰ ਨਦੇ ਹੋ। ਗ਼ਲਤ
ਨਾਮ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਟਪਲਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ� ਪਰ�ੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਿਵਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱ ਝ ਗੱ ਲ�:
•

ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਤੁਸ� ਿਕਸ ਤਰ�� ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਢ�ਚੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਮ
�ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

•

ਿਕਊਿਬਕ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਇੱ ਕ ਹੀ ਮਾਲਕ, ਭਾਈਵਾਲੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਮ ਜ� ਆਪ�ੇਿਟੰ ਗ ਨਾਮ ਤਿਹਤ ਦਰਜ ਕਰਾਏ
ਨਾਮ� ਨੂੰ ਿਹਫਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਿਮਲਦੀ। ਿਕਸੇ ਿਨਗਮ ਦੇ ਨਾਮ ਜ� ਟਰੇਡ ਮਾਰਕੇ ਨੂੰ ਿਹਫਾਜ਼ਤ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।

•

ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਸੁਖ਼ਾਲਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

•

ਆਪਣੇ ਿਨਜੀ ਨਾਮ ਤਿਹਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਗਾਹਕ� ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹ� ਲੱਗਦਾ ਿਕ ਤੁਸ� ਕੀ
ਕੰ ਮ-ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਨਾਮ `ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਿਵੱ ਚ
ਮਦਦ ਦੇਵੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰ ਪਨੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ:
•

ਇੱ ਕ ਅਿਜਹਾ ਨਾਮ ਚੁਣੋ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱ ਿਛਤ ਅਕਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱ ਿਛਤ ਗਾਹਕ� ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰੇ।

•

ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸੰ ਿਖਪਤ ਰੂਪ ਉਦ� ਤਕ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ (ਿਮਸਾਲ ਵਜ� ਏ.ਬੀ.ਸੀ. ਕੰ ਪਨੀ)
ਜਦ� ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋ ਕ� ਦੇ ਮਨ� ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਨਾਮ ਿਬਠਾ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਬਜਟ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ

•

ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਇੰ ਨ�ਾ ਕੁ ਿਨ�ਖੜਵ� ਚੁਣੋ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਨਾਲ� ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕੇ।

•

ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਨਾਮ ਚੁਣੋ ਿਜਹੜਾ ਪਿਹਲ� ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਨ�ਕ� ਨਾਮ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟਰੇਡ ਮਾਰਿਕਆਂ ਵਜ�,
ਜ� ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੇ ਿਨਗਿਮਤ ਨਾਵ� ਵਜ� ਸੁਰੱਿਖਆ-ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਚੁਣ।ੋ ਿਜੱ ਥੇ ਵੀ ਤੁਸ� ਜਾਵ�ਗ,ੇ ਇਹ �ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ� ਪਿਹਲ� ਪਹੁੰ ਿਚਆ ਹੋਵੇਗਾ।

1 888 576-4444 l 514 496-4636
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Acclr, par le biais de son service d’intelligence d'affaires, reçoit le soutien
financier de Développement économique Canada pour les régions du
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Acclr, through its business intelligence department, receives financial support from Canada
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