ਕਾਰ-ਿਵਹਾਰ�
ਕਾਰ-ਿਵਹਾਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਹੱ ਸਾ ਹੈ। ਤੁਸ� ਪੂਰਤੀਕਰਤਾਵ�, ਿਵਤਰਕ� ਅਤੇ ਗਾਹਕ� ਨਾਲ ਕਾਰ-ਿਵਹਾਰ
ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚੰ ਗੇ ਕਾਰ-ਿਵਹਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱ ਲ ਿਲਜ� ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦ� ਿਕ ਭੈਡ਼ੇ ਕਾਰ-ਿਵਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਨਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ
ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਮਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਸੱ ਖੋ।

ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕ ਤੁਸ � ਸ਼ੁਰ ੂ ਕਰੋ
ਿਤਆਰ ਰਿਹਣਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਾਰ-ਿਵਹਾਰ ਵੱ ਲ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
•

ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉ। ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕ ਤੁਸ� ਕਾਰ-ਿਵਹਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱ ਦ� ਸਥਾਿਪਤ ਕਰ ਲਵੋ ਆਪਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਨਤੀਜੇ `ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਿਨਊਨਤਮ ਕੀ ਹੈ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸ� ਰਜ਼ਾਮੰ ਦ ਹੋ?

•

ਿਜਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਕਾਰ-ਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸ� ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ । ਉਹਨ� ਦੀ
ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੌਦਾ ਕਾਰ-ਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ।

•

ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਪੈਸੇ ਨਾਲ� ਵੀ ਵਧ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼�, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰ-ਿਵਹਾਰ ਿਵਚ
ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ�� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
•

ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਰਜਾ

•

ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਮ�-ਸੂਚੀ

•

ਸੰ ਪਰਕ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ�

•

ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸ�ਝੇਦਾਰੀਆਂ

•

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਰਸੇ ਅਤੇ ਿਮਆਦ�

•

ਪ�ਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਸ�ਝਾ ਕਰਨਾ

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.

ਿਸਧ�ਤਕ ਕਾਰ-ਿਵਹਾਰ
ਕਾਰ-ਿਵਹਾਰ ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਟਕਰਾਉ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਿਕ�ਿਕ ਹਰ ਪੱ ਖ ਸਭ ਤ� ਚੰ ਗਾ ਸੌਦਾ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ, ਕਾਰ-ਿਵਹਾਰ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ� ਇੱ ਕ ਿਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਇਦ ਇੱ ਕ ਮਹਾਨ ਸ�ਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਸੁਲਝਾਉ ਲਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਿਜਹਡ਼ਾ ਸਭ ਲਈ ਕੰ ਮ
ਕਰੇ।
ਿਸਧ�ਤਕ ਕਾਰ-ਿਵਹਾਰ ਿਨਰ-ਿਵਰੋਧ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਿਸਧ�ਤਕ ਕਾਰ-ਿਵਹਾਰ ਲਈ ਚਾਰ ਕਦਮ� ਦਾ ਅਨੁਕਰਨ
ਕਰੋ:
1. ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਸਮੱ ਿਸਆ ਤ� ਵੱ ਖ ਕਰੋ - ਕਾਰ-ਿਵਹਾਰ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਸ `ਤੇ ਿਵਵਾਦ ਕਰੋ, ਨਾ ਿਕ ਕੌ ਣ ਕਾਰਿਵਹਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
2. ਿਹਤ� ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਵੋ, ਨਾ ਿਕ ਿਦ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ� ਤੇ - ਦੋਵ� ਿਧਰ� ਕੁੱ ਝ ਚਾਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। �ਦੇਸ਼� ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਵੋ ਬਜਾਏ ਇਸ
ਦੇ ਿਕ ਿਕਵ� ਤਸ� ਉਹਨ� �ਦੇਸ਼� ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।
3. ਆਪਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਚੋਣ� ਦੀ ਕਾਢ ਕੱ ਢੋ - ਕਾਰ-ਿਵਹਾਰ� ਤਾਈ ਂ ਉਹ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸ� ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਦਾ
�ਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਉ । �ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਬਣਾਉ ਿਜਹਡ਼ਾ ਦੋਵ� ਿਧਰ� ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇ।
4. ਵਾਸਤਿਵਕ ਮਾਪਦੰ ਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ - ਕਾਰ-ਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱ ਲ� ਜ� ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜ� �ਤੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰੋ
ਨਾ ਿਕ ਚੀਜ਼� ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁਸ� ਸੋਚਦੇ ਹੋ।

ਹੁਿ ਸ਼ਆਰੀ ਨਾਲ ਕਾਰ- ਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ
ਿਤਆਰੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਹੀ ਹੋਿਸ਼ਆਰੀ ਨਾਲ ਕਾਰ-ਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਵਲ ਅੰ ਸ਼ ਨਹ� ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਰ-ਿਵਹਾਰ
ਦੌਰਾਨ ਸੰ ਭਾਲਣਾ ਵੀ ਅਿਹਮ ਹੈ । ਕੁਝ ਗੱ ਲ� ਜੋ ਿਖ਼ਆਲ ਿਵਚ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ:
•

ਜਜ਼ਬਾਤ - ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱ ਕ ਿਵਚ ਜ� ਿਵਰੁੱ ਧ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਸਮ� `ਤੇ ਭੇਿਜਆ ਠੀਕ
ਜਜ਼ਬਾਤੀ �ਤਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਪਰੀਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ੇਰਣਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ,
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰ-ਿਵਹਾਰ ਦੀ ਰਾਹਬਰੀ ਕਰਨ ਿਦਉਗੇ, ਤ�
ਤੁਸ� ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੈਡ਼ਾ ਸੌਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਜ� ਚੰ ਗਾ ਪਰੇ ਸੁੱ ਟ ਦੇਵੋਗੇ ।

•

ਸਬਰ - ਕੋਈ ਕਾਰ-ਿਵਹਾਰ ਇੰ ਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਨਹ� ਿਕ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਹਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਿਜਹਨ� ਿਵਅਕਤੀਆਂ
ਨਾਲ ਤੁਸ� ਕਾਰ-ਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਉਹ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ�� ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲੈ ਣ ਦੇਵੋ । ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਿਕ ਿਵਘਨ
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ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਿਧਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਸ `ਤੇ ਪੂਰਨ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ਡ਼�ਦਾ ਸਮ� ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।
•

ਚੁੱ ਪ - ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸ� ਵਾਰਤਾਲਾਪ� ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱ ਪ� ਨਾਲ ਅਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹ� । ਜਦ� ਚੁੱ ਪ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਸ�
ਕੇਵਲ ਤਨਾਉ ਨੂੰ ਤੋਡ਼ਨ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ� । ਿਫਰ ਵੀ, ਚੁੱ ਪ ਕਾਰ-ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਚੰ ਗੀ ਗੱ ਲ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼�ਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਚੁੱ ਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ।

•

ਛੁੱ ਟੀ ਕਰੇ - ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰੇ ਤ� ਥੋਡ਼ੇ ਸਮ� ਲਈ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਛੁੱ ਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼�ਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਲੋ ਡ਼�ਦਾ ਸਮ� ਜ� ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜ� ਿਵਪਰੀਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇਣ `ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਲਈ ਿਜਸਦੀ ਉਹ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੈ ਸਮ� ਦੇ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸੌਦੇ ਿਵਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਨਹ� ਲੱਗਦਾ ਧੱ ਿਕਆ ਜਾ ਿਰਹਾ, ਤ� ਘੱ ਟੋਘਟ ਛੁੱ ਟੀ ਦਬਾਉ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

•

ਛੱ ਡ ਦੇਵੋ – ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ਡ਼ ਨਹ� ਹੈ। ਇਕ ਬੁਰਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ� ਵੀ ਭੈਡ਼ਾ ਹੈ। ਬੈਠਣ ਤ� ਪਿਹਲ�
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਊਨਤਮ ਸੌਦਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਿਜਸਦੇ ਲਈ ਤੁਸ� ਿਵ�ਤ ਬਣਾਈ ਸੀ ਰਸਤਾ ਨਹ� ਲੱਭਦਾ, ਤ� ਮੇਜ਼ ਤ�
�ਠ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਛੱ ਡ ਦੇਵ।ੋ ਸੌਦਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸ� ਭਾਲ਼ ਿਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜਗ�ਾ ਤ� ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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