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 யினாாபம் (Trade) 

ககாள்யயாகபாருயருக்கும் , 

யிற்னனாகபாருயருக்கும் இனையன உற்த்திப் 

காருட்கிதும் யேனயகிதும் உாினநனன ாிநாற்ம் 

கேய்யும் கேனல்முனயன யினாாபம் எப்டும். 

உள்ாட்டு யினாாபம்  

(Home Trade/Domestic Trade) 

ாகைான்ின் அபேினல் எல்னக்குள் இைம்கறும் யினாாபம் 

உள்ாட்டு யினாாபம் எப்டும். 

 இதன இபண்டு யனகப்டுத்த முடியும்   

1. கநாத்த யினாாபம் 

 2. ேில்ன யினாாபம் 

 

யினாாபத்தின யனகப்டுத்தும் முன 
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கயிாட்டு யினாாபம் (Foreign Trade) 

னாயதனும் ாகைான்ில் இருந்து யயகாரு ாகைான்ிற்யகா அல்து  ாடுகளுையா 

இைம்கறும் யினாாபம் கயிாட்டு யினாாபம் எப்டும். 

 இதன இபண்டு யனகப்டுத்த முடியும்   

ஏற்றுநதி யினா ாபம் 

 

இக்குநதி யினாாபம் 

யிியனாக யமிகள் / யிியனாக முனகள் 

 உற்த்தி கேய்னப்ட்ை காருட்கன நுகர்யயாருக்கு கற்றுக்ககாடுப்தற்காக 

யநற்ககாள்ப்டும் ேக ையடிக்னககனயும் உள்ைக்கின கேனற்ாடு யிியனாகம் எப்டும். 

நுகர்யயாருக்கு காருட்கன கற்றுக்ககாடுப்தற்கு உற்த்தினாபால் னன்டுத்தக்கூடின 

யமிமுனகள் யிியனாக யமிமுனகள் ஆகும். யிியனாக யமிமுனகானய காதுயாக 

இபண்டு யனகப்டுத்தப்டும். 

 

 1. யபடி யிியனாகம் 

 2. யாில் யிியனாகம் அல்து டுயர் மூநா யிியனாகம்  



 

 
njhFg;G jpUkjp mk;gpifju;\pdp wQ;rd; Mrpupa MNyhrfu;(tu;j;jfk;)> khfhzf; fy;tpj; jpizf;fsk;> tlkhfhzk; 

fzpdp tbtikg;G Nrh.epNuh[d; j.njh.njh Mrpupau; (t/xYkL m.j.f. ghlrhiy) 

juk; 12>13 

உற்த்தினார் 

நுகர்யயார் 

உற்த்தினார் உற்த்தினார் உற்த்தினார் 

முகயர் 

கநாத்த  யினாாாி 

ேில்ன யினாாாி 

நுகர்யயார் நுகர்யயார் நுகர்யயார் 

ேில்ன யினாாாி 

கநாத்த  யினாாாி 

ேில்ன யினாாாி 

யபடி யிியனாகம் ( Direct Channel / Zero level distribution channel)  

உற்த்தினான் யபடினாக நுகர்யானுக்கு காருள் யிியனாகம் கேய்யனதக் குிக்கும். 

இங்கு இனைடுயர்கின் கேனற்ாடு யிியனாக கேனன்முனனின் யாது 

காணப்ைநாட்ைாது. 

  உதாபணம் :  

    # Door to door salesmanship 

    # Own retail outlets (  Mc donald )  

    # Direct mail (  Reader’ s  Digest )  

நுகர்வுப் காருட்கன யிியனாகிக்கும் முனகள் 

உற்த்தினார் இனை டுயாின் உதயியுைன் நுகர்யயானுக்கு காருட்கள் யிியனாகம் கேய்யும் 

கேனன்முனனின இது குிக்கும். 

இங்கு முகயர் , கநாத்த யினாாாி , ேில்ன யினாாாி ஆகின இனைடுயர்கள் கதாைர்புடுயர். 

யாில் யிியனாகம் ( Indirect Channel )  
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  1. தபகு முகயர்கள் 

  2. தபகர்கள் 

  3. காபணிகர்கள் 

  4. காறுப்பு முகயர்கள் 

  5. ஏ யிற்னனார்கள் 

இனை டுயர்கள்  ( Intermediaries )  

உற்த்திப் காருள் யிியனாகிக்கும் யமிமுனனில் உற்த்தினாருக்கும், நுகர்யயானுக்கும் 

இனைனில் காணப்டும் யிியனாக யமிமுனக்காக யயண்டி கதாைர்புடும் ிாியிர்கய இனை 

டுயர்கள் ஆகும். 

 

இனை டுயர்காக ின்யரும் தபப்ிர் காணப்டுயர் 

 1. கநாத்த யினாாாி 

 2. ேில்ன யினாாாி 

 3. முகயர்கள் 

         1.  கநாத்த யினாாாி 

நீள் யிற்ன கேய்யதற்காக உற்த்திப் காருட்கன யிற்ன கேய்யயார் கநாத்த யினாாாி 

எப்டுயர். 

          2. ேில்ன யினாாாி 

இறுதி நுகர்யிற்காக காருட்கள் , யேனயகன யிற்ன கேய்கின்யர்கன ேில்ன யினாாாி 

எாம். 

          3. முகயர்கள் (Agents )  

எயயபனும் முதல்யாின் அதிகாபத்தின் கீழ் எயதனும் கருநம் ஒன்ில் ஈடுடுயர்கள் முகயபாயார்.  

முகயர்கள் தநது முதல்யர் ோர்ாக காறுப்புக்கனப் காறுப்யற்ார்கள். இதற்காக இயருக்கு 

தபகுப் ணம் உாித்துனைனதாக 

முகயாின் யனககள் 

முகயர்கனஅயர்கள் யமங்கும் யேனயக்கு ஏற் ின்யருநாறு யனகப்டுத்த முடியும். 
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1. தபகு முகயர்  (Commission Agent )  

 முதல்யருக்கு ன்னந தரும் யனகனில் தது யிருப்த்தின் அடிப்னைனில் முதல்யர் 

ோர்ாகப் காருட்கன ககாள்யவு கேய்யது அல்து யிற்ன கேய்யதன் அடிப்னைனில் 

தபகுப் ணத்னதப் கற்றுக் ககாள்ளும் முகயயப தபகு முகயர் ஆயார்.  

2. தபகர்  (Broker )  

3. காபணிகர் ( factors )  

முதல்யாின் ோர்ாக காருட்கனக் ககாள்யவு கேய்யும் காழுது அல்து யிற்ன 

கேய்யும் காழுது அக் ககாடுக்கல் யாங்கல்கனத் தது திப்ட்ை கனாில் 

யநற்ககாள்யதற்கு அதிகாபம் உனைன முதல்யர் காபணிகர் ஆயார். இவ்யனகனா 

முகயர்கன ினநிக்கும் யாது அயர்கின் ிதி ின, யங்கி உத்தபயாதம், ம்கத்தன்னந, 

கதாமில் அனுயம் யான் முக்கினநாக கருத்தில் ககாள்ப்டும் 

4. காறுப்பு முகயர்கள் (Delcredere Agent )  

ககாடுக்கல் யாங்கல்களுக்கு அனநயாகக் ககாள்யயார்கனயும் யிற்னனார்கனயும் 

கதாைர்பு டுத்துயதன் மூம் ககாடுக்கல் யாங்கல் இைம்கறுயதற்குத் யதனயனா 

தகயல்கன யமங்கி யிற்னனார்கிைkpUe;Jk; அல்து ககாள்யயாாிைkpUe;Jk; 

 அல்து rpy Ntisfspy; ,U gpuptpduplkpUe;Jk; தநது யேனயனின் காருட்டுத் தபகுக் 

கட்ைணத்னதப் கறும் முகயர்கய தபகர்காயர். 

முதல்யர் ோர்ில்  காருட்கனக் கைனுக்கு யிற்ன கேய்து அக்கைன் கதானகக்குாின 

ணத்னத குிப்ிட்ை ிாியிாிைநிருந்து அயிட்டு ககாடுப்தற்காக காறுப்புைன் 

கேனற்டும் முகயர்கள் காறுப்பு முகயர்காயர். இயர்களுக்குச் ோதாபண தபகு 

gzj;njhifAld; Nkyjpfkhf nghWg;Gj; juFk; gzKk; toq;fg;gLk; 
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5. ஏயர் / ஏ யிற்னனார் 

ஏ யிற்ன முனனின் அடிப்னைனில் காருட்கன யிற்ன கேய்யும் ையடிக்னகனில் 

ஈடுடும் முகயர் ஏ யிற்னனார்  ஆயார். யாய்கநாமி  மூம் கூடின யினகில்  

யகாபப்டும் ககாள்யயாருக்கு முதல்யாின் காருட்கன யிற்ன கேய்தல் இயாின் 

ிபதா கைனநனாகும். ,tUf;F ஏக்கட்ைணம் உாித்துனைனதாக இருக்கும்.  ஏ யிற்ன 

அடிப்னைனில் மங்கா காருட்கள், கறுநதி கூடின காருட்கள் என் யிற்ன 

கேய்னப்டுகின்.  

யினாாபத்திற்காக இனை டுயர்கனப் னன்டுத்துயதன் மூம் கப்டும் 

அனுகூங்கள் 

1. ல்யயறு உற்த்தினார்கிால் உற்த்தி கேய்னப்டும் காருட்கள், யேனயகனப்  

கற்று உாின யயனகில் நுகர்யயாருக்கு இகுயாக கினைக்க உதவுதல் 

2. புதின காருட்கள் யேனயகன அிமுகப்டுத்துயது இகுயாது . 

3. ேந்னதத் தபவுகன உாிய் ிாியிர்க்கு இகுயாகப் கற்றுக்ககாடுக்க கூடினதாக 

இருத்தல் 

4. இகுயாக ாிநாற்றுச் கேனல்முன இைம்க உதவுதல் 

 1.  ேந்னதனில் யதனயனற் காருள் jட்டுப்ாட்னை எற்டுத்தக்கூடினதாக இருத்தல். 

 2.  காருட்கின் யின நட்ைங்கள் உனர்யனைனக் கூடினதாக இருக்கும். 

gpujp$yq;fs; 


