ਵਪਾਰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ
ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਸਮ� ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸ� ਠੀਕ ਿਕਸਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ
ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਸ� ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰੋ।

ਵਪਾਰ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਪਾਉਣਾ
ਵਪਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱ ਥਾ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ:
•

ਕੀ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਵਸਤੂ-ਸੂਚੀ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ?

•

ਕੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੈ?

•

ਵਪਾਰ ਿਕੰ ਨਾ ਕੁ ਪ�ਤੱਖ ਅਤੇ ਸੁਲੱਭ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਜ� ਕਸਬੇ ਤ� ਬਾਹਰ ਸਥਾਿਪਤ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ
ਪੂਰਤੀਕਰਤਾਵ� ਅਤੇ ਗਾਹਕ� ਕੋਲ� ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ ਵੀ ਿਖਆਲ ਰੱ ਖਣਾ
ਪਵੇਗਾ।

•

ਕੀ ਉਤਪਾਦ ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਆਮਦਨੀ ਉਤਪੰ ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਿਵਕ�ੀ ਵਧ, ਘਟ ਜ� ਇੱ ਕੋ ਥ� `ਤੇ ਖਡ਼ੀ ਹੈ?

•

ਕੀ ਪੂਰਤੀਕਰਤਾਵ� ਅਤੇ ਬ�ਕ ਿਜਨ�� ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਵਚਕਾਰ ਚੰ ਗਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰ ਬੰ ਧ ਹੈ?

ਜੇ ਸੌਦਾ ਇੰ ਨਾ ਚੰ ਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸੱ ਚ ਨਹ� ਲੱਗਦਾ, ਤ� ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਹੋ!

ਵਪਾਰ ਲਈ ਿਕੰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨਾ
ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕ ਕਾਰ-ਿਵਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਖ਼ਰੀਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਾਣੋ ਿਕ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਿਕੰ ਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰ-ਿਵਹਾਰ ਿਵੱ ਚ ਿਲਫਵ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਦਾ ਿਧਆਨ
ਰੱ ਖੋ।
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ਵਪਾਰ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਕੀ ਹੈ?
•

ਸੰ ਪਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣੋ ਿਜਵ� ਮਕਾਨ, ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ।

•

ਿਵਚਾਰਨ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਗਣਕ ਹਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਆਰਿਥਕ ਿਬਆਨ, ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬੌਿਧਕ ਜਾਇਦਾਦ (ਿਮਸਾਲ
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਢ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਧੰ ਧੇ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ)

•

ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਬਹੁ-ਮੁੱ ਲੀ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ, ਗਾਹਕ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਗਾਹਕ� ਨਾਲ ਗੱ ਲ-ਬਾਤ ਕਰੋ ਜੋ ਿਸੱ ਧੇ ਵਪਾਰ ਕੋਲ� ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕ ਤੁਸ� ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ
ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਬੇਹਤਰ ਹੈ । ਬ�ਕ ਉਸ ਵਪਾਰ ਦਾ ਿਜਆਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਹਡ਼ਾ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ
ਵਾਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਅੰ ਿਤਮ ਿਵਚਾਰ�
•

ਕਾਹਲ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕ ਤੁਸ� ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੋਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ
ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ ।

•

ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਉਦਯੋਗ ਿਵੱ ਚ� ਵਪਾਰ ਖ਼ਰੀਦੋ ਿਜਸਨੂੰ ਤੁਸ� ਚੰ ਗੀ ਤਰ� ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਨੂੰ ਵੇਚਣ
ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖ ਹੈ।

•

ਪੂੰ ਜੀ `ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੋ ਨਾ ਿਕ ਕੀਮਤ।

•

ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ।

•

ਤੁਸ� ਖਰੀਦਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਪੂਰਤੀਕਰਤਾਵ�, ਗਾਹਕ� ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੀ ਛਾਣ ਬੀਣ ਕਰੋ ।
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