ﻣﻘدﻣﮫ ای ﺑر ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﺎزار
ﺑرای اﻧﺟﺎم ﯾﮏ ﮐﺳب و ﮐﺎر ﻣوﻓق ،ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺑداﻧﯾد ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﺑﮫ ﭼﮫ ﭼﯾز ﻧﯾﺎز دارﻧد ،و ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ
ﺗوان ﺑﮫ آﻧﮭﺎ دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐرد .ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺑﮫ دﺳت آوردن اطﻼﻋﺎت ﺻﺣﯾﺢ و ﺧﺎص در ﺑﺎره
ﻣﺷﺗرﯾﺎن و رﻗﺑﺎی ﺷﻣﺎ ،ﮐﮫ ﺑﺧش ﻣﮭﻣﯽ از ﺷروع ﯾﺎ ﺗوﺳﻌﮫ ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺷﻣﺎﺳت ،ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺻرف ﮐﻧﻧدﮔﺎن
ﺑرﮐﻠﯾﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺷرﮐت ﺷﻣﺎ ﺗﺎﺛﯾر ﻣﯽ ﮔذارد وآن را رھﺑری ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣوﻓﻘﯾت ﯾﺎ ﺷﮑﺳت ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺷﻣﺎ را
ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد.

ﭼرا ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﺎزار را اﻧﺟﺎم دھﯾد؟
ﻣﺣﯾطﯽ ﮐﮫ ﮐﺳب و ﮐﺎرﺗﺎن در آن اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﭘوﯾﺎ ﺑﺎﺷد .ﺗﻐﯾﯾرات در وﺿﻊ اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺗﻐﯾﯾرات آﻣﺎری
ﻧﻔوس ،ﻗواﻧﯾن ﺟدﯾد و ﺗﻐﯾﯾرات ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﻣﮕﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑر روش ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺷﻣﺎ ﺗﺎﺛﯾر ﺑﮕذارﻧد.
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد:
•
•
•
•
•

ﻣﺷﺧﺻﺎت و ﺗرﺟﯾﺣﺎت ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺧود را ﺑﮭﺗر درک ﮐﻧﯾد
ﻓرﺻت ھﺎ ی اﻓزاﯾش ﻓروش و رﺷد ﮐﺳب و ﮐﺎرﺗﺎن را ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﻧﯾد
ﺳطﺢ رﻗﺎﺑت را درﺑﺎزار ﺧود ﺗﺣت ﻧظر ﻗرار دھﯾد
ﺧطرات ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در ﮐﺳب و ﮐﺎرﺗﺎن را ﺗﻘﻠﯾل دھﯾد
طرح ﮐﺳب و ﮐﺎرﺗﺎن را ﺗوﺳﻌﮫ دھﯾد و ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد

ﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎی ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ ای ﮐﮫ در ﻣورد ﺗﻐﯾﯾرات اﺳﺎﺳﯽ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣﺛل ﺗوﺳﻌﮫ ﮐﺳب و ﮐﺎر ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺣل ،ھﻣﭼﻧﯾن
ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﺎزار ﺑرای ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﺗﺻﻣﯾم ﺷﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .ﻣوارد ﻣﻌﻣول دﯾﮕری ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﺎزار
را طﻠب ﮐﻧﻧد ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
•
•
•

راه اﻧدازی ﯾﮏ ﻣﺑﺎرزه ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﺟدﯾد
اﻓزاﯾش ﻣﺣﺻول ﯾﺎ ﺳطﺢ ﻣوﺟودی
ﻋرﺿﮫ ﺧطوط ﺟدﯾد ﻣﺣﺻوﻻت ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت

ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﺎزار را اﻧﺟﺎم دھﯾد؟
ﻗﺑل از ﺷروع ،اھداف روﺷﻧﯽ را در ﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺑرای ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﺎزاراﻧﺟﺎم دھﯾد ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد
آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ از آن دارﯾد و دﻻﺋل آن را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد.

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.

ﭘس از ﻣﺷﺧص ﮐردن اھداف ﺧود ،ﯾﮏ راھﮑﺎر ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾد و ﺗﮑﻧﯾﮏ ھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺟﻣﻊ آوری اطﻼﻋﺎت اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد .دو ﻧوع
وﺳﯾﻊ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ااﻧﺟﺎم دھﯾد ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اوﻟﯾﮫ و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺛﺎﻧوﯾﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
•

ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اوﻟﯾﮫ ﺷﺎﻣل اطﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً از ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘوه از طرﯾق ﺑررﺳﯽ ،ﮔروه ﺗﻣرﮐز ،ﮔروه ﻧظر
ﺳﻧﺟﯽ ،و ﻏﯾره ﮔردآوری ﻣﯽ ﺷود .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﯾﺎ ﺧودﺗﺎن ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت را اﻧﺟﺎم دھﯾد ﯾﺎ ﺷرﮐﺗﯽ را اﺳﺗﺧدام ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
اﯾن ﮐﺎر را ﺑراﯾﺗﺎن اﻧﺟﺎم دھد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺧودﺗﺎن اﯾن ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت را اﻧﺟﺎم دھﯾد ،از ﻣﺧﺎرج ﮐم ﻣﯽ ﮐﻧﯾد وﺑﮫ آﮔﺎھﯽ
ﺑﯾﺷﺗرﺧود از ﺑﺎزار ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺗﺎن ﻣﯽ اﻓزاﯾﯾد.
ﺿرر ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اوﻟﯾﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻣﮑﺎن دارد وﻗت ﮔﯾر و ﮔران ﺑﺎﺷد ،ﺑﺧﺻوص اﮔر ﯾﮏ ﺷرﮐت ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ را
ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺑررﺳﯽ اﺳﺗﺧدام ﮐﻧﯾد .ﻣﻧﺎﻓﻊ آن در اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﮔروه ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ )از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن
ﺧود ﯾﺎ ﺑﺎزارھﺎی ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ ﺑرای ﮐﺳب و ﮐﺎرﺗﺎن( را ھدف ﻗرارداده و در ﻣورد آﻧﮭﺎ ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ اﻧﺟﺎم دھﯾد ﺗﺎ
ﺑﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺳواﻻت ﺧﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﮔوﯾﯾد.

•

ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺛﺎﻧوﯾﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣوﺟود را ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﺟﻣﻊ آوری ﺷده ،از ﻗﺑﯾل اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﺎ آﻣﺎر ﻧﻔوس و ﺻﻧﻌت،
ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و اﺳﺗﻔﺎده از آن را در ﮐﺳب و ﮐﺎر ﯾﺎ طرح ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧودﺗﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺛﺎﻧوﯾﮫ از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣوﺟود ﻣﺎﻧﻧد ﺳواﺑق ﺷرﮐت ،ﻧظرﺳﻧﺟﯽ ھﺎ ،ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ و ﮐﺗﺎب ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﯾن ﮐﺎر ﻣﻌﻣوﻻً ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اوﻟﯾﮫ زﻣﺎن ﮐم ﺗری را در ﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرد ،و ﻣﯽ ﺗواﻧد ارزان ﺗر ﺷود.
ھرﭼﻧد ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺛﺎﻧوﯾﮫ ﮐﻣﺗراز ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اوﻟﯾﮫ ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﻣﻌﮭذا ﻣﯽ ﺗواﻧد اطﻼﻋﺎت ﺑﺎارزﺷﯽ را
ﺑﺎزدھد.

در زﯾر ﻧﻣوﻧﮫ ﺳواﻻﺗﯽ ﮐﮫ در طول ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺛﺎﻧوﯾﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد آورده ﻣﯽ ﺷود:
•
•
•
•
•

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر وﺿﻌﯾت اﻗﺗﺻﺎدی ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ،و آﯾﺎ در ﺣﺎل ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد؟
روﻧد ﺻﻧﻌت ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟
آﯾﺎ ﺑﺎزار ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑرای ﻣﺣﺻول ﻣن وﺟود دارد؟
ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﻣن ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد؟ )ﺟﻣﻌﯾت ،ﮔروه ﺳﻧﯽ ،ﺳطﺢ درآﻣد ،ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،و ﻏﯾره(
ﻣوﻗﻌﯾت ﺑﺎزار ﮐﺎر ﭼﯾﺳت؟

ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﻠﯾدی ﺛﺎﻧوﯾﮫ اطﻼﻋﺎت آﻣﺎری اﺳت ﮐﮫ ازطرﯾق اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن آﻣﺎرھﺎی رﺳﻣﯽ ،اﻧﺟﻣن ھﺎ و ﻣوﺳﺳﺎت
ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آﯾد.

ﻧﯾﺎز ﺑﮫ داﻧﺳﺗن ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ دارم؟
ھﻧﮕﺎم اﻧﺟﺎم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺳواﻻﺗﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺎﯾل ﺑﮫ دادن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷﯾد ،و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اوﻟﯾﮫ ﯾﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺛﺎﻧوﯾﮫ ﺑﮫ
ﺷﻣﺎ ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑرﺧﯽ از ﺳواﻻت را ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
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•

ﻣﺷﺗری ﻣن ﮐﯾﺳت؟
آﮔﺎھﯽ از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺷﺗری ﺷﻣﺎ ﮐﯾﺳت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺣل ،ﺗﻌﯾﯾن ﻗﯾﻣت ،و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی راھﮑﺎر ﻓروش ﮐﻣﮏ
ﻣﯽ ﮐﻧد .از ﺧودﺗﺎن ﺳوال ﮐﻧﯾد :ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﺣﺻول ﻣرا ﺧواھد ﺧرﯾد؟ ﻋﺎدت ھﺎ و ﺗرﺟﯾﺣﺎت ﻣﺷﺗری ھﺎی ﻣن ﮐدام
اﻧد؟

•

آﯾﺎ ﺑرای ﻣﺣﺻول /ﺧدﻣﺎت ﻣن ﺗﻘﺎﺿﺎ وﺟود دارد؟
اطﻣﯾﻧﺎن ﯾﺎﺑﯾد ﮐﮫ ﻣﺣﺻول ﯾﺎ ﺧدﻣت ﺷﻣﺎ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺗﺎن را ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھد.

•

رﻗﯾب ﻣن ﮐﯾﺳت؟
ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ رﻗﺑﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﻧد ،ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺗواﻧﺎﺋﯽ ھﺎ و ﻧﻘﺎط ﺿﻌف آﻧﮭﺎ را ﺑﯾﺎﺑﯾد و ﺑﺑﯾﻧﯾد
ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺷﻣﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﮐﺳب و ﮐﺎر آﻧﮭﺎ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت.

•

ﻣﺷﺗری ھﺎی ﻣن در ﮐﺟﺎ ﻣﺳﺗﻘر ھﺳﺗﻧد؟
داﻧﺳﺗن اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘوه ﺷﻣﺎ در ﮐﺟﺎ ﻣﺳﺗﻘر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺣل ،ﻧوع ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم
دھﯾد ،و ﺳﺎﯾر راھﮑﺎرھﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﺑﺎره ﺷﻧﺎﺧت ﺗﻐﯾﯾرات در ﺻﻧﻌت ﮐﺎرﺗﺎن و
ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﺎﺛﯾر آن ﺗﻐﯾﯾرات در ﻓروش ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد.

•

ﭼﮫ ﻣﺑﻠﻐﯽ ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﮐﻧم؟
ھدف ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺣداﮐﺛر رﺳﺎﻧدن ﺳود ﺷﻣﺎﺳت در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾد ھﻧوز در رﻗﺎﺑت ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﯾد .ﻗﯾﻣت
ﮔذاری ﻣﯽ ﺗواﻧد رل ﺑزرﮔﯽ در ﻣوﻓﻘﯾت ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺷﻣﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺷﻣﺎ ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﺑداﻧﯾد رﻗﺑﺎی ﺗﺎن
ﭼﮫ ﻣﺑﻠﻐﯽ ﺑرای ﻣﺣﺻوﻻت و ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻗﯾﻣت ﺧود را در طول
زﻣﺎن ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد.

•

ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﺣﺻول /ﺧدﻣﺎت ﺧود را ﺗروﯾﺞ دھم؟
ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﺑرای ﺗروج ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺧود از ﻣوﺛرﺗرﯾن روش ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﻣورد ﯾﮏ
راھﮑﺎر ﺗروﯾﺞ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧﯾد در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ رﻗﺑﺎی ﺷﻣﺎ ﭼﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑرای ﮐﺳب و ﮐﺎرﺗﺎن ﮐدام ﯾﮏ از
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣﻧﺎﺳب ﺗر اﺳت )ﺑﻌﻧوان ﻣﺛﺎل ،رﺳﺎﻧﮫ آﻧﻼﯾن ﺑرای ﺑﺎزار ﻧوﺟواﻧﺎن(.

ﯾﺎﻓﺗن اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺑرای ﮐﺳب و ﮐﺎرﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺷﮑل ﺑﺎﺷد ،و ﺑﻌﺿﯽ از اﯾن
اطﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑرای ﺧرﯾد ﮔران ﺑﺎﺷﻧد .ﻣﻌذاﻟﮏ ،ﺗﻌدادی ﻣﻧﺎﺑﻊ آﻣﺎری و ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ﻣﻘرون ﺑﮫ ﺻرﻓﮫ در اﺧﺗﯾﺎرﺗﺎن ﻗرار دارﻧد،
ﺑﻌﻼوه راھﻧﻣﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ درک ﺑﮭﺗری از ﺗﻣﺎم ﻣواد در دﺳﺗرس داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
ﺑﺧش ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و آﻣﺎر وب-ﺳﺎﯾت  Canada Business / Entreprises Canadaﺗﻌدادی از ﻟﯾﻧﮏ ھﺎی طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی
ﺷده اطﻼﻋﺎت و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ را ،ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﮭﺎ ﺑﺻورت ﻣﺟﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﻋرﺿﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﻧﺎﺑﻊ دﯾﮕر
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺛﺎﻧوﯾﮫ ﺷﺎﻣل ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ،داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ ،اﻧﺟﻣن ھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ و ادارات دوﻟﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

ﺧدﻣﺎت راﯾﮕﺎن ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
ﺳروﯾس ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺗﺧﺻﺻﯽ  Info entrepreneursﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﺎزار ﺛﺎﻧوﯾﮫ را از طرﯾق ﺗﻌدادی از ﻣﻧﺎﺑﻊ زﯾر ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ
ﮐﻧد:
• اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﺑرای اﻧﺟﻣن ھﺎی ﮐﺳب و ﮐﺎر ،ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﺗوزﯾﻊ ﮐﻧﻧدﮔﺎن
• طرح ھﺎی ﻧﻣوﻧﮫ ﮐﺳب و ﮐﺎر
• اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﻣﺎر ﻧﻔوس ﮐﺎﻧﺎداﺋﯽ
• داده ھﺎی ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده
• اﺧﺑﺎر و ﮔراﯾش ﺻﻧﻌت
• داده ھﺎی ﺗﺟﺎرت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
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