NEGOSYONG PAMBAHAY
May apela sa marami ang magtrabaho sa bahay, ngunit mayroong kaunting bagay na dapat isaalangalang bago magsimula ng negosyong pambahay. Depende sa laki ng ispasyong kailangan at uri ng
negosyo, maaring piliin na ilagay ang negosyo sa sariling bahay. Isaalang-alang ang ilang bagay upang
masiguro ang ka-ukolan na ang pagtrabaho sa bahay ay ang pinaka-mahusay para sa iyo.

ANO ANG BENTAHE NG NEGOSYONG PAMBAHAY?
•

•
•
•
•

matipid kaysa mg-renta at maari mong kaltasin ang buwis sa negosyo sa paggamit ng bahay
(halimbawa, buwis ari-arian, kagamitan, pagkumpuni at pangangalaga sa bahay, seguro sa bahay at
bahagi ng interes sa mortgage o renta)
hindi kailangan bu-biyahe
may sariling oras ng trabaho
mas maginhawang paligid sa pagtrabaho
maari ilagay ang mas maraming oras sa iyong negosyo

ANO ANG DISBENTAHE NG NEGOSYONG PAMBAHAY?
•
•
•
•
•
•

kaunti ang ispasyo sa pag-unlad ng negosyo
hiwalay sa mga kasama ng ibang negosyante
maari hindi makalagay ng espesyal na kagamitan o dagdag na manggagawa
paghihigpit sa legal at kalusugan regulasyon, kung ang negosyo ay nasa apartamento o bahay
Mga abala mula sa pamilya at kaibigan, at mahirap ilagay ang hangganan
mahirap sa sarili ang pag-uudyok, kahit kung ang negosyo ay hindi gumaganap na mabuti.

GUMAWA NG SARILING PAGSISIYASAT UPANG MALAMAN KUNG ANO ANG
TAMA PARA SA IYO
Bago ilunsad ang iyong negosyong pambahay, isaalang-alang ang mga importanteng punto:
•

Piliin ang pambahay na negosyo na kaya mong gastusan, ikinagagalak mo, at kung saan lugar
na kakailanganin sa kapaligiran mo.
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•
•
•
•
•

Siguradohin ang lugar, para sa iyong negosyo, ang lugar ng iyong tahanan o apartamento ay
malayo mula sa araw-araw na gawaing bahay.
Iwasan ang mga bagay na agaw pansin sa iyong trabaho at makumpormiso ang iyong
produksiyon.
Hanapin sa probinsya at pederal ang regulasyon tungkol sa kalusugan, pag-iingat at regulasyon
sa buwisan bago ka magsimula.
Huwag ikumpormiso ang iyong pagka-propesyonal dahil ang kapaligiran mo ay hindi pormal na
kasuotan.
Siguradohin na ikaw ay palaging libre para sa iyong parokyano sa paggamit ng di pabagu-bago
talatandaan o gumamit ng ibang paraan upang mabilis mong ibalik ang kanilang kahilingan.
Mag-ingat na hindi gumagamit sa panghuwad ang negosyong pambahay.
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