ਫਰ�ਚਾਈਿਜ਼ੰ ਗ
ਪਿਹਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁਿਹੰ ਮਕਾਰ ਬਣੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਕਸੇ ਨਵ� ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਹੀ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਿਕ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚੱ ਲ ਰਹੇ ਿਕਸੇ ਫਰ�ਚਾਈਜ਼ ਿਸਧ�ਤ ਿਵੱ ਚ ਪੈਸਾ ਲਾਵੇ।

ਫਰ�ਚਾਈਿਜ਼ੰ ਗ ਹੁੰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ?
ਫਰ�ਚਾਈਿਜ਼ੰ ਗ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਿਵਤਰਣ ਦਾ ਇੱ ਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਫਰ�ਚਾਈਜ਼ਰ (ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਮਾਲਕ) ਇੱ ਕ ਫੀਸ
ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਟਰੇਡ ਮਾਰਕੇ ਜ� ਵਪਾਰਕ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਲਸੰ ਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਰ�ਚਾਈਜ਼ੀ (ਫਰ�ਚਾਈਜ਼

ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ) ਨੂੰ ਫਰੈਚਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬਰ�ਡ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਖੁੱ ਲ� ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਫਰ�ਚਾਈਜ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਤੁਸ� ਫਰ�ਚਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਫਰ�ਚਾਈਜ਼ ਤ� ਹੋਏ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਿਵੱ ਚ� ਇੱ ਕ ਖਾਸ ਰਾਸ਼ੀ (ਰਾਇਲਟੀ) ਅਦਾ ਕਰਨੀ

ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਫਰ�ਚਾਈਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਇੱ ਕ ਫਰ�ਚਾਈਜ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਵੇਰਵੇ
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਫਰ�ਚਾਈਜ਼ ਿਕਵ� ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫਰ�ਚਾਈਜ਼ ਲੈ ਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?
•

ਤੁਸ� ਇੱ ਕ ਿਸੱ ਧ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਵਚਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ (ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਸਪਲਾਇਰ, ਿਸਖਲਾਈ)।

•

ਤੁਸ� ਆਪਣੀਆਂ ਰਸਦ� ਥੋਕ ਿਵੱ ਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਬਰ�ਡ ਮਾਰਕੇ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

•

ਇੱ ਕ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਮੌਜਦ
ੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

•
•

ਿਕਸੇ ਕਾਮਯਾਬ ਫਰ�ਚਾਈਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੌਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਰ�ਚਾਈਜ਼� ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
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ਫਰ�ਚਾਈਜ਼ ਲੈ ਣ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ?
•

ਸਭ ਫਰ�ਚਾਈਜ਼� ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱ ਲ� ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਕਵ� ਚੱ ਲੇ , ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਤ� ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ
ਬੇਬਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱ ਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

•

ਿਜੰ ਨ�ੀ ਕੋਈ ਫਰ�ਚਾਈਜ਼ ਵਧੇਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਉਨ�ਾ ਹੀ ਮਿਹੰ ਗਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

•

ਰਾਇਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਿਨਰੰ ਤਰ ਜਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

•

ਕਈ ਫਰ�ਚਾਈਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਸਹਾਰਾ, ਿਜਵ� ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ, ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ।

•

ਫਰ�ਚਾਈਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਫਰ�ਚਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਹੱ ਕ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਹ ਗੱ ਲ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਵੋ ਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ� ਪੜ�ਵਾ ਲਵ�।

•

ਫਰ�ਚਾਈਜ਼ ਖੋਲ�ਣ ਦਾ ਅੱ ਡਾ ਫਰ�ਚਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ `ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

•

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਫਰ�ਚਾਈਜ਼ੀ/ਮਾਲਕ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਿਹਫਾਜ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ।
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