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Isang Kaugalian Panukala Para Sa Pangangalakal

PABALAT

•
•

MGA
NILALAMAN

PAMPANGASIWAANG
BUOD

KUMPANYA
PINAKABUOD

KUMPANYA
PANGANGASIWA
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pangalan ng kumpanya, kinaruruonan, numero ng
telepono at fax
mga pangunahing kontak ng kumpanya at kanilang mga
titulo

•

itala ang mga pangunahing ulo sa iyong panukula para sa
kalakal

•

1-2 pahinang buod ng mga pinakamahalagang paksa ng
iyong panukala

•
•
•
•

kumpletong kasaysayan ng kumpanya
mga tunguhin at layon ng kumpanya
halaga ng kinakailangang guguling salapi
mga balak ng kumpanya sa hinaharap

•

karansan, mga pananagutan at kakayahan ng mga
pangunahing tauhan
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•

PAMILIHAN
MUNGKAHI

GUGULING SALAPI
MUNGKAHI

SALIGAN NG
PAMALALAKAD

PAHAYAG UKOL SA
KAPALIGIRAN

PANGWAKAS

MGA DAGDAG

2009-03-25

•
•
•

mga detalye ng produkto o serbisyo at mga nauukol na
halaga nito
naisagawang pananaliksik ukol sa pamilihan
mga ideya ukol sa mga inaasahang pangalakal
mga kampanya para sa pagpalaganap at ugnayang-bayan

•
•
•

hula sa daloy ng salapi
mungkahi ng pagbayad
garantiya

•
•
•

mga numero ng telepono ng mga tagapamahala ng
akawnt, abugado at akawntant
legal na katayuan ng kalakal (inkorporasyon atbp.)
paano papatakbuhin ang kalakal

•

Balak na “green” ng kumpanya

•
•
•

ulitin ang pagpahayag ng iyong tunguhin at layon
ilista ang halaga ng gugulin at mga dahilan ng gugulin
ipaliwanag bakit ikaw ay pangunahing kandidato para sa
gugulin

•
•
•
•
•
•
•

detalyadong talambuhay ng mga tagapamahala
babasahin ukol sa produkto
tasahan ng mga ari-arian
mga pahayag ukol sa gugulin
detalyadong mga hula ng daloy ng salapi
mga pangunahing kontrata
mga pahayag ukol sa tubo at kalugian
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Libreng mga Tularan ng Planong Pangkalakal (nakalista ayun sa abakada)

BDC (Business Development Bank of Canada) (Banko ng Canada sa Kalakalang
Pag-unlad)
http://www.bdc.ca/en/business_tools/business_plan/default.htm

BMO
http://www4.bmo.com/business/0,2273,35490_14043444,00.html
> i-click ang mga "Business Planning Resources" sa kanang kamay na hanay

CIBC
http://www.cibc.com/ca/small-business/article-tools/business-planning.html

Interactive Business Planner (Interaktib Na Talaan ng Planong Pangkalakal)
(Government of Canada) (Pamahalaan ng Canada)
http://www.canadabusiness.ca/ibp/

RBC
http://www.rbcroyalbank.com/RBC:RKAHyo71A8QAAg1OPbs/sme/createplan/business-plans.html

Scotiabank
http://cgi.scotiabank.com/planwriter/scotia_sb.html

TD-Canada Trust
http://www.tdcanadatrust.com/smallbusiness/pdf/SBBPlanner.pdf
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