ਵਪਾਰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਜ� ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ
ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਦੇ �ਦਮੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ �ਤਮ ਵਪਾਰ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਮਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ, ਤਦ ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸ� ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤ� ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਦ ਵਰਤਮਾਨ ਵਪਾਰ ਜ� ਕਾਮਯਾਬ ਫ�ਚ
� ਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਇੱ ਕ ਚੰ ਗੇਰੀ
ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹ ਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰ ੂ ਕਰਨਾ
ਫ਼ਾਇਦੇ
•

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਬੰ ਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ।

•

ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ�, ਇਿਤਹਾਸ ਜ� ਪੂੰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਬੰ ਦ ਨਾ ਹੋਣਾ।

•

ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਾਈ ਂ ਕੁਝ ਨਵ� ਚੀਜ਼ ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਅਵਸਰ।

•

ਕਾਮਯਾਬ ਵਪਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਘੱ ਟ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੁਣੌਤੀਆਂ
•

ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਯੋਗ ਹੋਣ ਤੀਕ ਕੁਝ ਸਮ� ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਵਪਾਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰ ਟੀ ਨਹ� ਅਤੇ ਨਵ� ਵਪਾਰ� ਦੇ ਫ਼ੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ।

•

ਪੂੰ ਜੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ� ਧਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ
ਖ਼ਤਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

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.

ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰ ਜ� ਫ਼��ਚਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ
ਫ਼ਾਇਦੇ
•

ਵਪਾਰ ਦੀ ਛਾਪ ਨੂੰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ, ਗਾਹਕ� ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ ਬਣਾਉਣ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂੰ ਜੀ
ਗ�ਿਹਣ ਕਰਨ `ਤੇ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰ ਮ ਤ� ਲਾਭ ਲੈ ਣਾ।

•

ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਫ਼ੇ ਿਲਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਪੂੰ ਜੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਵਪਾਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁਿਕਆ ਹੈ।

ਚੁਣੌਤੀਆੰ
•

ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱ ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਪੂੰ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਨਾਲ� ਅਕਸਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

•

ਪਿਹਲੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ/ਜ� ਫ਼��ਚਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰ ਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ� ਕਲਪਨਾ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਵੇ।
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