ਜਗ�ਾ ਵੇਖ ਣੀ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ
ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਿਗਆਂ ਿਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਕੱ ਥੇ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਟੋਰ ਜ� ਪਿਰਸਰ ਦਾ
ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਿਕਵ� ਕਰੀਏ, ਅਨ�ਕ� ਗੱ ਲ� ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਾਇਕ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਟੋਰ ਦਾ ਮੁਕਾਮ
ਇੱ ਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈ ਣਾ ਅਿਹਮ ਹੈ ਿਕ ਸਟੋਰ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਜ�
ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ `ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਕਾਮ ਚੁਣਨ ਲੱਿਗਆਂ ਚਾਰ ਤੱ ਤ� `ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•

ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਿਕਸਮ: ਇਹ ਗੱ ਲ ਪੱ ਕੀ ਕਰ ਲਵੋ ਿਕ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਿਕਸਮ ਲਈ ਪ�ਵਾਨਤ ਹੈ।

•

ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਣਤਰ: ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਵੋ ਿਕ ਕੀ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਹੀ ਬੈਠਦੀ
ਹੈ (ਿਜਵ� ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਆਮਦਨ, ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ)।

•

ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਣ: ਇਹ ਗੱ ਲ ਪੱ ਕੀ ਕਰ ਲਵੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਵੱ ਧ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱ ਚ ਹੋਵ� ਅਤੇ ਮੁਕਾਮ
ਤਕ ਰਸਾਈ (ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਪਾਰਿਕੰ ਗ) ਸੌਖੀ ਹੋਵੇ।

•

ਮੁਕਾਬਲਾ: ਇਹ ਗੱ ਲ ਪੱ ਕੀ ਕਰ ਲਵੋ ਿਕ ਨ�ੜੇ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਿਸੱ ਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ

ਖਾਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸਟੋਰ� ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਿਵਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱ ਲ� ਦੀਆਂ ਕੁੱ ਝ ਉਦਾਹਰਣ� ਇਹ ਹਨ:
•

ਂ ਸਟੋਰ (ਸੁਪ ਰਮਾਰਕੀਟ�, ਧਾਤੀ ਵਸਤ�, ਬੇਕਰੀਆਂ, ਦਵਾਫਰੋਸ਼ ): ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਨਵੀਨੀਐਸ
ਂ
ਕਨਵੀਨੀਐ ਸ
ਸਟੋਰ ਹੈ, ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਰੁਝਵ
ੇ -� ਭਰੀ ਮਾਲ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਵੱ ਧ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਾਹਕ ਇੱ ਕ ਹੀ
ਥ� ਤ� ਅਨ�ਕ� ਵਸਤ� ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਕ ਸਟੋਰ� ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਥਤ ਹੋਣ ਨਾਲ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।

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.

•

ਖਾਸੀਅਤ� ਵਾਲੇ ਸਟੋਰ (ਿਨਰਾਲੇ , ਦੁਰਲੱ ਭ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲ਼ੇ ): ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ “ਸਪੈਿਸ਼ਐਿਲਟੀ ਸਟੋਰ” ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਵਧੇਰੇ ਿਨਰਾਲੇ ਹੋਣ ਤ� ਗਾਹਕ ਅਕਸਰ ਵਲ਼-ਫ਼ੇਰ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

•

ਪ�ਚੂਨ ਸਟੋਰ (ਕੱ ਪੜੇ, ਵੱ ਡੇ ਐਪਲਾਇੰ ਸ ਵਗੈਰ�� ): ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਕਸੇ ਪ�ਚੂਨ ਸਟੋਰ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ
ਸ਼ਾਿਪੰ ਗ ਸ�ਟਰ ਿਵੱ ਚ ਜਗ�ਾ ਤਲਾਸ਼ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜੱ ਥੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਘੁੰ ਮ-ਿਫਰ ਕੇ ਵਸਤ� ਵੇਖਣ ਦੀ
ਸਹੂਲਤ ਿਮਲੇ । ਿਵਲਾਸਤਾਪੂਰਨ ਸਾਮਾਨ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਿਹੰ ਗਾ ਿਵਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਿਪੰ ਗ ਮਾਲ� ਿਵੱ ਚ ਸਿਥਤ ਪ�ਚੂਨ ਸਟੋਰ
ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਕੱ ਲੇ ਸਿਥਤ ਸਟੋਰ� ਨਾਲ� ਵਧੇਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਜ਼ੋਿਨੰਗ ਮਿਹਕਮੇ ਤ� ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਿਣੰ ਦਾ ਥਾਵ� ਦੀ ਜ਼ੋਿਨੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱ ਲ ਪੱ ਕੀ ਕਰੋ
ਿਕ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀਆਂ ਬੰ ਦਸ਼� ਤੁਹਾਡੇ `ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੋਣਗੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰ ਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ
ਪਤਾ ਕਰ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਉਸਾਰੀ ਜ� ਆਵਾਜਾਈ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤ� ਨਹ� ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ ਿਜਨ��
ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੰ ਮ-ਕਾਜ �ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇ।

ਪੱ ਟੇ
ਲੰਮੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱ ਟਾ ਿਲਖ ਲੈ ਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਉਸ ਜਗ�ਾ ਿਕੰ ਨ�ੀ ਕੁ ਦੇਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਹੋ। ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱ ਝ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ� ਦਰਜ ਹਨ:
•

ਕੀ ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਣਿਮੱ ਥੇ ਸਮ� ਲਈ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜ� ਕੁੱ ਝ ਿਮੱ ਥੇ ਸਾਲ� ਲਈ?

•

ਕੀ ਇਸ ਜਗ�ਾ ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਸਾਰ ਸਕ�ਗ?
ੇ

•

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱ ਟੇ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਖੁੱ ਲ�� ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤ� ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱ ਟਾ ਨਿਵਆਉਣ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜਗ�ਾ ਜਾ ਸਕਣ ਦਾ
ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵ?
ੇ

•

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਿਕਰਾਇਆ ਬੱ ਝਵ� ਹੈ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਕਰੀ `ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?

•

ਇਹ ਗੱ ਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਵੋ ਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ� ਵੱ ਲ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦੇ, ਿਜਵ� ਮੁਰੰਮਤ�, ਉਸਾਰੀ,
ਸਜਾਵਟ�, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਅ ਆਿਦ ਬਾਰੇ, ਿਲਖਤੀ ਹੋਣ।

ਿਕਸੇ ਜਗ�ਾ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ
ਆਪਣੇ ਵੱ ਲ� ਚੁਣੀਆਂ ਥਾਵ� ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੱ ਖ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਕ�ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ
ਸਟੋਰ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਚੰ ਗੀ ਜਗ�ਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚੰ ਗਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ
ਮੁਨਾਸਬ ਥ� ਨਹ� ਲੱਭਦੀ ਤ� ਸਟੋਰ ਖੋਲ�ਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸਹੀ ਥ� ਲੱਭ ਜਾਣ ਤਕ ਉਡੀਕ ਲਵੋ।

2

