PUNTOS NA ISAALANG-ALANG BAGO MANGALAKAL NA
ILULUWAS
Bago ka magpasya magluwas, isipin ang tungkol sa panggagalingan at karunungan na mayroon na ng
iyong negosyo at ang pagbabago na kailangan mong gawin.
Isipin ang sumusunod:

INA-ASAHAN
•

Malinaw ba ang layunin mo sa pagluluwas at ina-asahang makamit?

•

Alam mo ba kung ano ang kasangkot sa pagluwas at ano ang kailangan gawin upang
magtagumpay?

•

Handa ka bang gumawa ng bagong hakbang sa negosyo?

HUMAN RESOURCES
•

Handa ba ang iyong tauhan sa karagdagang kailangan kaugnay sa pagluwas?

•

Ang mga tauhan mo ba ay handang paninindigan ang pagtagumpay sa bagong pamilihan?

•

Madali mo bang pagtugonan ang mga katanungan ng mga parokyano?

•

Mayroon ka bang tauhan na mayroon karunungan sa sensitibong kultura na may kahusayan sa
pamilihan?

•

Paano mo panagutan ang hadlang sa ibang wika?

PAGKUKUNAN PANANALAPI AT LEGAL
•

Mayroon ka bang kukunan ng kapital o pautang upang lumikha ng produkto o magbigay ng
serbisyo?

•

Maari ka bang maghanap ng paraan upang bawasan ang peligro sa pananalapi ng pangalakal sa
labas ng bansa?
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•

Mayroon ka bang tauhan magbigay ng payo sa iyo tungkol sa legal at kasangkot sa buwis ng
pagluwas?

•

Paano mo susundin ang iba`t ibang sistema ng pananalapi?

•

Protektado ba ang bagay karunungan mo?

PAGIGING PALABAN
•

Mayroon bang pagkukunan para sa pagsiliksik ng pamilihan?

•

Paano mo pinaplano ang pagpasok mo sa iluluwas na pamilihan?

•

Mabubuhay ba ang produkto o serbisyo mo sa iyong tinamaang pamilihan?

KATANGIAN NG PAROKYANO
•

Sino ang gumagamit na ng iyong produkto o serbisyo?

•

Malawak ba ang pangkalahatang paggamit o limitado sa isang partikular na grupo?

•

Matunog ba ito sa grupo na pihadong edad?

•

Mayroon bang mahalagang tularan sa paggamit nito?

•

Ano ang epekto ng klima o lugar sa paggamit ng produkto o serbisyo?

PAGBABAGO NG PRODUKTO
•

Kailangan ba ang kaunting pagbabago upang maakit ang parokyanong dayuhan?

•

Gaano katagal ang buhay sa estante? Babawasan ba sa tagal sa paglalakbay?

•

Mahal ba ang paimpake? Madali bang baguhin upang masiyahan sa gusto ang parokyanong
dayuhan?

•

Kailangan ba ang espesyal na dokumento? Kailangan bang sumunod sa tekniko o regulasyon na
kailangan?

TRANSPORTASYON
•

Madali ba ang biyahe?

•

Magiging problema ba ang gastos sa biyahe na may gawa sa pagpaligsahan ng presyo?

LOKAL NA PAGPRESENTA
•

Kailangan ba ang propesyonal sa pagbuo o husay tekniko?

•

Kailangan ba ang serbisyo-pagkatapos ng benta? Kung ganon, mayroon bang lokal o kailangan
mong magbigay? May pondo ka ba para magawa ito?
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PAGLUWAS NG SERBISYO
•

Kung iluwas mo ang serbisyo, ano ang bukod-tangi o espesyal tungkol sa kanila?

•

Ang serbisyo ba ay tinatawag na world-class?

•

Kailangan mo bang baguhin ang serbisyo mo upang payagan ang pagkakaiba sa wika, kultura o
paligid ng negosyo?

•

Paano mo pinaplano ang paghatid ng iyong serbisyo: harap-harapan, kasamahan na lokal o
electronically?

KAPASIDAD
•

Kaya mo bang pagsabayin mag-serbisyo sa kasalukuyang parokyano na lokal at bagong
parokyanong dayuhan?

•

Kaya mo bang alagaan ang iyong parokyanong dayuhan kung tumaas ang hiling ng lokal
parokyano?
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