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வ��தக� எ�றா� ��மாவா?

 ஆ�ச�ய���கிற� இ�த இைணயவழி

நி�வன�தி� கைத! (Sponsored Content)

Sponsored Content

இ�ைறய நா�கள�� உணவ��லாம��ட இ��� வ�டலா�ேபால.
ஆனா�, இ�ட�ெந� என�ப�� இைணய� இ�லாம� இ��ப�

ெகா�ச� சிரம�தா�. வ�யாபா�க� ம��� வா��ைகயாள�கள��

உறைவ ��றி�மாக மா�றியைம�த ெப�ைம இ�த

இைணய�����தா� ேச��. நம��� ேதைவயானவ�ைற

ேநர�யாக �   கைட��� ெச�� வா��வைத� தவ����, நா�

இ���� இட���ேக  பலவைகயான ெபா��க ைள� ெகா��வ��

ேச��கி�றன, இைணய�தி� வழிேய இய�கிவ��  இ-காம��
தள�க�. உலக� ��வ�� இ�ப�ய���க, ந�ம ஊ� ம���
வ�திவ�ல�கா எ�ன? 

0 0

javascript:void(0);


12/21/2017

2/7

இ�   வா�  ந����� ‘மள�ைக� ெபா��கைள’ வ ����ேக ெடலிவ�

ெச��� ேசைவைய ேஜாராக� ெச��ெகா����கிற� ஒ�

நி�வன�. அ�த நி�வன�, எ�வா� ெசய�ப�� வ�கிற� எ�பத�

கைததா� இ�...

    இ�ேபா� ேகாய�����வாசிகள�ைடேய ப�ரபலமாக வ�ள���   
‘Door2Door’ ேசைவ ��கிய காலக�ட�தி� எ�வா� ெகா��

ம�கள�� ஆதரைவ� ெப�ற� என� பகி���ெகா�டா�,  அ �த
நி�வன�தி� நி�வன� ம��� நி�வாக இய��ந� தி�. ரா��மா�
நேடச�. 

     “என�� எ�ேபா�� ெகா�� ப�திய�� ��ேயற ேவ��ெம�ற

ஆைச இ��ததா�, ேகாைவைய� ேத��ெத��� ,  அ�கி���

வ�யாபார�ைத� ெதாட�கலா� என எ�ண�ேன�.  இ�ட�ெந�

�ைணேயா� மள�ைக� ெபா��கைள ம�க��� வழ��வ�  என
��� ெச� ேத�. �திதாக வ�யாபார� ெதாட��வத����, அ�த�

�ைற ப�றிய அறிைவ வள����ெகா�வ� மிக ��கிய�. ‘ஆழ�

ெத��� காைல வ��’ எ�பா�க�. அதனா�   �தலி� ஆ�ைல�

வ��தக�  எ�ப� நட�கிற�... அதி�� வ ����ேக ெச�� ெடலிவ�

ெச��� �ைற எ�ப� சா�திய�... ேதைவயான �த��...

https://www.door2door.co.in/
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எ�ென�ன ப�ட �கைள  வ��பைன ெச�ய� ேபாகிேறா� எ�பன

ேபா�ற ஆரா��சிைய ேம�ெகா�ேடா�. ” 

 “வ�யாபார�ைத ேம�ைம�ப��த 
 

வா��ைகயாள�கள�� ந�மதி�ைப� 
 

ெப�றாேல ேபா��”

 சிறிய ெதாட�க�, ந�ல வரேவ��

“வ�யாபார�ைத� ெபா��தவைர மிக� சாதாரணமான ஆனா�,
��கியமான ஒ� வ�தி���. ‘ம�க��� எ�ன ேதைவ என அறி��

அத�ேக�றா�ேபா� ந��ைடய தயா��ைப வ��பைன ெச�ய

ேவ���’.  ேகாய���� � ம�க���� இ�வாறான ேதைவ ஒ��

இ��த�. அதாவ�, இ�ேக  பழ�க�� கா�கறிக�� �ள��பதன�

ெச�ய�ப���தா� அைனவ���� ெச�றைடகி�றன. பல நா�க�
பத�ப��த�ப�வதா� பழ�க� அ�வள�   ஃ�ெர�ஷாக இ��கா�.
எனேவ, ேடா� 2 ேடா� ெபய�� வ ����� வ �� ெச��, �தலி� பழ�
ம��� கா�கறிகைள ஃ�ெர � ஷாக வா�கி வழ��� ேசைவைய� 
சிறிய அளவ��  ஆர�ப��ேதா�. ஆக�� 2015 �த� வ��பைன

ெதாட�கிய�. ”
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“அ � பா��ெம���க���� ெச�� எ�க�ைடய ெதாைலேபசி

எ�ைண� ெகா���,   ‘ஃ�ெர � ஷான பழ� ம��� கா�கறிகைள

வ ����� வ�� த�கிேறா�’ என� �றி, ப�ரசார� ெச��

வ�யாபார�ைத  ஆர�ப��ேதா�. நா�க� வழ�கிய   ப�ட�கள�� தர�,
 நியாயமான  வ�ைல ம��� எ�கள�� ேசைவைய� பா���,
வா��ைகயாள�கள�� ப���ைரக� �ல�, வ�யாபார� தைல��க

ஆர�ப��த�.”

 “     ‘வ�யாபார�ைத ேம�ைம�ப��த வா��ைகயாள�கள��

ந�மதி�ைப� ெப�றாேல ேபா��’. எனேவ, கா�கன� வ��பைனைய

���தவைர சிற�பாக� ெச�� வ�ேதா�.  இேதேநர�தி�,    
www.door2door.co.in  தள�� உ�வாகி�ெகா����த�. �தலி�  
இைணயதள  ெதாழி���ப� ேசைவ வழ��� தள�க� �லமாக

எ�க�ைடய வைலதள�ைத உ�வா�கி னா��, ப��ன� நா�கேள
ெசா�தமாக ேகா� ப�.எ�ப�. �ைறைய �  பய�ப��தி, தள�ைத�

க�டைம�ேதா�.  வா��ைகயாள�கள�டமி��த ந�ப��ைக

காரணமாக  ஏ�ெகனேவ  எ�கள�ட�  பழ�க�  ம���  கா�கறிகைள

வா�� பவ�கள�ட� இன�  வ ������ ேதைவயான  ெமா�த மள�ைக

ெபா��கைள�� ‘ேடா� 2 ேடா� ’  இைணயதள�  �ல� ஒேர

இட�தி� ஆ�ட� ெச�� வா�கலா� என� �றிேனா�.  சி�க� சி�க,
ேடா� 2 ேடா� வரேவ�ைப� ெப�ற�. இ�ேபா� நிைன�தைதவ�ட

ந�ல  ெர�பா��! ” என உ�சாகமாக� ��கிறா� ரா��மா�

நேடச�.

ேடா� 2 ேடா� எ�ப� வ��தியாசமாக� ெசய�ப�கிற�? 

 “ ப�ற இ - காம�� தள�க� ஏதாவெதா� ெப�ய ��ப� மா��ெக��ட� 
ஒ�ப�த� ைவ���ெகா��, ஆ�ட� வர வர அ�த ��ப� மா��ெக�
�ல� மள�ைக� ெபா��கைள வ ����� அ��ப� ைவ���. ஆனா�,
ேடா� 2 ேடா� ெசா�த ேசமி��� கிட��,  ப�ர�ேயக  ெடலிவ�

ேசைவயாள�க� ம��� வாகன�கைள�ெகா�� இய�கி

வ�கிற�. இதனா� தரமான ம��� இைடயறாத ேசைவைய வழ�க

��கிற�. வ�யாபார���காக ம�றவைர சா��� இ���� நிைல��

தவ���க�ப�கிற�. ”

https://www.door2door.co.in/
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 “ வா��ைகயாள�க��� உத�� வ�ண� 
 

  � ����   உ�திகைள வ�யாபார�தி� 
 

ைகயாள ேவ��ய� மிக�� ��கிய� !” 

  “�றி�பாக ஒ� ச�பவ�ைத� ெசா�ல ேவ��ெம�றா�, 
ஆ�ைலன��  ஒ�ெவா� ெபா�ளாக �ள�� ெச�� ஆ�ட� ெச���
�ைற  ச��� சி�கலாக உ�ளதாக  ம�கள�டமி���  எ�க����

க���க� வ�த  ன . வா��ைகயாள�க��� உத��வ�ண�    � 
����   உ�திகைள வ�யாபார�தி� ைகயாள ேவ��ய� மிக��

��கிய�. எனேவ,  எள�ைமயான �ைற ஒ�ைற அறி�க�

ெச�ேதா�.  www.door2door. shop  எ�ற �திய தள�ைத உ�வா�கிேனா�.
இத��ல� ஆ�ட� ெச�வ� இ��� �லபமாகிற�. உ�க�ைடய

மள�ைக லி��ைட ைக�ேபசிய�� படெம��� இ�த �  தள�தி�
பதிேவ� றி உ�க� �கவ�ைய� ெகா��க ேவ��� , 
அ�வள�தா�.  லி���� உ�ளைவ எ�லா� ெடலிவ�

ெச�ய�ப��. இைத ஒ� ெமாைப� ெசயலி (APP) ஆக��

ெவள�ய����ேளா�. ேம�� ,  ஆ�ட� ெச�ய ப�ர�ேயக வா��அ� /
ெதாைல ேபசி  ம��� ேடா�ஃ��  எ�க����!” என� ெசா�லி

ந�ைம ஆ�ச�ய�பட ைவ�கிறா�   ரா��மா� நேடச�.

http://www.door2door.shop/
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 வா��ைகயாள�க� ��� க���க��� மதி�பள���,
வ�யாபார�ைத எள�ைமயாக மா�றியைம�த இ�த� ச�பவ� ெதாழி�
ப�தி��� சிற�த சா�றாக அைமகிற�.

ச�, வ�ைலெய�லா� எ�ப��க?

     “ ப�ரா�ட� பா�ெக� ெபா��க� ேடா� � ேடா�� கிைட�தா��

அ�சி, ப���, ம�ச�, மிளகா�, தான�ய�க� ேபா�ற வ�றி�

வ��பைனேய இ�� அதிக�. இத��� காரண�க� இர��... ஒ��

தர�, ம�ெறா�� வ�ைல. எ�த ஊ�� எ�த� ெபா��க� தரமாக��

மலிவாக�� கிைட��� என அறி��  அ�கி��ேத ேநர�யாக    
இற��மதி ெச�கிேறா�. உதாரண���� அ�சி��� கா�ேகய�,
ஆரண�; ப������ ேசல�; மசாலா ெபா��க���� க�ப�, � �ள� ,
�ணா� ;  ��தி���� க�ன�யா�ம�... இ�ப� இ�த� ப��ய�
ந���. ெமா�தமாக அ�த�த இட�கள�� வா��வதா�, எ�ேபா��
மா��ெக� வ�ைலையவ�ட ேடா� 2 ேடா��  வ�ைல �ைற�தா�.
ஆனா�, தர� ஒ�ேபா�� �ைறவதி�ைல!”  என வ�ய�ப��

ஆ���கிறா�.

த�ேபா� இவ�கள�� ேசைவ ேகாய����� ெமா�த��

கிைட�கிற�. ெபா��கைள ஆ�ட� ெச�தா� 15 கிேலாம��ட����
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இ���� வ ��க��� ��� மண� ேநர�தி� இலவசமாக ெடலிவ�

ெச�கி�றன�. ஆ�ட� �ைற�தப�ச� 500 �பா� அள� இ��க

ேவ���... அ�வள�தா�. வ�நிேயாக�தி�ேபா�, ெரா�க � பண�,
ெடப�� / கிெர�� கா�� �ைவ� ப��, ேப பா� என பல

வழி�ைறகள�� ெபா��கைள வா�கலா�.

உ�க� க��ைத� பதி� ெச���க�
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