ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜ� ਸੇਵ ਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਿਸਰਫ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਿਹੰ ਮ ਹੀ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ; ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਪੈਸੇ ਬਣਨਾ ਹੋਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਸਤ ਜ� ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱ ਖਰੇ ਵੱ ਖਰੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ
ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਚੋਣ� ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਿਪ�ੰ ਟ ਅਤੇ ਗਰਾਿਫਕ ਆਰਟਸ ਮੀਡੀਆ
ਤੁਸ� ਿਜਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਸੁਨ�ਹਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ� ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਿਪ�ੰ ਟ ਮੀਡੀਆ ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਚੋਣ� ਪ�ਦਾਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਣੇ: ਿਕਤਾਬਚੇ, ਿਬਸਿਨ�ਸ ਕਾਰਡ, ਅਖਬਾਰ� ਅਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ� ਿਵਚ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ।
•

ਿਕਤਾਬਚੇ, ਪੋਸ ਟਰ ਅਤੇ ਪੈਿ ਕੰ ਿਜੰ ਗ ਘੱ ਟ ਖਰਚੇ ਵਾਲੇ ਅਸਰਦਾਇਕ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਵਸਤ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਸੁਨ�ਹੇ
ਅਤੇ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ।

•

ਿਬਸਿਨ�ਸ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਵੀ
ਗਾਹਕ� ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

•

ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰ� ਿਵਚ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਦੇ ਲੋ ਕ� ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ
ਉਨ�� ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਨ�ਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋ ਕ� ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਧ
ਸਕਦੀ ਹੈ।

•

ਰਸਾਿਲਆਂ ਰਾਹ� ਇਸ਼ਿਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਗਾਹਕ� ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਜੋ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਣ।

ਿਬਜਲਈ (ਇਲੈ ਕਟਰੌਿ ਨਕ) ਮਾਿਧਅਮ
ਿਬਜਲਈ ਮਾਿਧਅਮ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਮਾਿਧਅਮ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਲਈ

ਿਕਸੇ ਿਬਜਲਈ ਜੰ ਤਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ। ਿਬਜਲਈ ਮਾਿਧਅਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਮ ਿਕਸਮ� ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਟੈਲੀਿਵਯਨ, ਰੇਡੀਓ,

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.

ਇੰ ਟਰਨ��ਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜੰ ਤਰ� ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
•

ਟੈਲ ੀਿਵਯਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਸ�ੋਿਤਆਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ
ਘਰ ਬੈਠ� ਸ�ਤ
ੋ ੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

•

ਰੇਡੀਓ ਘੱ ਟ ਖਰਚ ਵਾਲਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸ�ੋਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਫਾ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

•

ਇੰ ਟਰਨ� �ਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਸਤ ਜ� ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਜ� ਈਮੇਲ ਰਾਹ� ਵੱ ਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਪ�ਦਾਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ।

•

ਸੈ�ਲਫੋਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਾਰਕੀਿਟੰ ਗ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਤਰੀਕਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਗਾਹਕ ਤੱ ਕ
ਿਸੱ ਧੀ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•

ਸਮਾਿਜਕ ਮਾਿਧਅਮ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਿਟੰ ਗ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਸਮਾਿਜਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀਆਂ ਕਈ
ਸਾਈਟ� ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕ� ਦਰਿਮਅਨ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ਼ਿਤਹਾਰਬਾਜੀ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ
ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸੁਗ ਾਤ�, ਿਜਵ� ਪੈ�ਨ, ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਛੱ ਲੇ ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ, ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱ ਪ� ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਨ��
ਨੂੰ ਤੁਸ� ਜ਼ਾਤੀ ਪੱ ਧਰ `ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰ ਪਨੀ ਵਾਸਤੇ ਹ�ਪੱ ਖ� ਰਾਏ ਪੈਦਾ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ ਅਤੇ ਨ�ਅ ਬਣੇਗਾ।

ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲ ੀਅਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ� ਟ�ਡ
ੇ ਸ਼ੋਆਂ,
ਕ�ਨਫਰੰ ਸ�, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਕੇ ਨਵ� ਸੰ ਪਰਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਗਾਹਕ� ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਲੋ ਕ� ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਅਸਰਦਾਇਕ ਤਰੀਕਾ
ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਸਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ।

ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਿਕਟ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਸਤ ਜ� ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ

ਿਮੱ ਥੇ ਿਨਸ਼ਾਿਨਆਂ ਵਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਿਵਚ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰ ਕੇਤ ਦੇਵਗ
ੇ ੀ।
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