
 

 

 خرید پمپ بنزین در کانادا

 مقدمه

خیلی از افرادی که دارای تمکن مالی خوب هستند به دنبال راه اندازی کسب و کاری می باشند که 

جز بیزینس های پر طرفداری می باشد  پمپ بنزین در کاناداخرید . باشندسودآوری باالیی داشته 

بنزین در کانادا برای افرادی مساعد  پمپکه متقاضیان زیادی دارد. البته الزم به ذکر است که خرید 

 است که تجربه کافی در این کسب و کار داشته باشند تا بتوانند با موفقیت به نتایج مطلوب برسند.

شاید سواالت زیادی در ذهن داشته باشید. شرایط خرید  یگذار هیسرما قیطراقامت کانادا از برای 

 دینکات مهم در خصوص خراست؟  چقدر قیمت پمپ بنزین در کاناداپمپ بنزین در کانادا چیست؟ 

چه چیزهایی می باشد؟ درآمد پمپ بنزین در کانادا چقدر است؟ در ادامه عالوه  کانادا نیپمپ بنز

می پردازیم تا شما با اطالعات  بنزین در کانادا خرید پمپ به همه موارد مربوط به هالت ذکر شدبر سوا

کافی برای این مسیر قدم بگذارید. همچنین اگر به فکر سرمایه گذاری در کانادا هستید می توانید 

اتریش تماس بگیرید تا مشاوره تلفنی رایگان دریافت کنید. حتی اگر  MIEبا موسسه مشاوره ای 

دارید قادر خواهید بود تا در انتهای مقاله قسمت دیدگاه  خرید پمپ بنزین در کاناداسوالی در زمینه 

 کنید تا پاسخ آن را دریافت کنید.مطرح 

 

 در این مقاله موارد زیر برای شما بازگو خواهد شد:

 شرایط خرید پمپ بنزین در کانادا

 داقیمت خرید پمپ بنزین در کانا

 سرمایه الزم برای خرید پمپ بنزین در کانادا

 پیش نیازهای خرید پمپ بنزین در کاناد

 طرح کسب و کار پمپ بنزین در کانادا



 

 

 مراحل خرید پمپ بنزین در کانادا

 عوامل موثر بر خرید بیزینس پمپ بنزین در کانادا

 معیارهای اساسی بهترین خرید پمپ بنزین کانادا

 خرید پمپ بنزین کانادانکات مهم در خصوص 

 درآمد پمپ بنزین در کانادا

 مدت زمان پروسه خرید پمپ بنزین در کانادا چقدر است؟

 شرایط فروش پمپ بنزین در کانادا

 قیمت خرید بیزینس پمپ بنزین در استانهای کانادا

 قیمت خرید پمپ بنزین در استان انتاریو کانادا

 کلمبیاهزینه خرید پمپ بنزین در استان بریتیش 

 هزینه خرید پمپ بنزین در استان کبک

 قیمت خرید پمپ بنزین در استان مانیتوبا

 قیمت خرید پمپ بنزین در استان ساسکاچوان

 قیمت خرید پمپ بنزین در استان آلبرتا

 هزینه خرید پمپ بنزین در استان نیوبرانزویک

 هزینه خرید پمپ بنزین در استان نوا اسکوشیا

 ن در استان نیوفاندلند و البرادور و جزیره پرنس ادواردقیمت خرید پمپ بنزی

 مزایای خرید پمپ بنزین در کانادا

 خطرات سرمایه گذاری در پمپ بنزین در کانادا



 

 

 سواالت متداول در مورد خرید پمپ بنزین در کانادا

 سخن پایانی

 

 شرایط خرید پمپ بنزین در کانادا

باید از تمکن مالی بسیار خوبی از ابتدا باید دانست که برای خرید پمپ بنزین در کانادا متقاضی 

هزینه های جانبی ، ند از پس هزینه خرید پمپ بنزینبرخوردار باشد. زیرا باید نشان دهد که می توا

برای خرید پمپ بنزین در کانادا شما باید  و همچنین حقوق کارمندانی که استخدام می کند بربیاید.

کار برای اداره مهاجرت کانادا مطرح کنید طرح تجاری که در ذهن دارید را به عنوان یک کسب و 

تا بتوانید تاییدیه را از سمت دولت دریافت کنید. الزم به ذکر است که ارائه مدرک زبان انگلیسی یا 

را باید در نظر داشته باشید. معموال افرادی می توانند برای خرید پمپ بنزین  CLB4فرانسوی در حد 

کانادا را از طریق یکی از روش های سرمایه گذاری دریافت  پاسپورتیا  در کانادا اقدام کنند که اقامت

کردند یا طرح تجاری قوی و سابقه کاری در این زمینه را از کشور مبدا دارند که با ارائه بیزینس پلن 

 می توانند برای یکی از روش های کارآفرینی کانادا اقدام کنند. 

 

 قیمت خرید پمپ بنزین در کانادا

نکه کسب و کاری راه اندازی کنید باید آگاه باشید که خرید یک بیزینس نیاز به پشتوانه قبل از ای

مالی قوی دارد. شما برای خرید پمپ بنزین در کانادا باید تمکن مالی کافی داشته باشید تا بتوانید 

هزار  300بین  به صورت میانگین قیمت خرید پمپ بنزین در کانادادر این مسیر قدم بگذارید. شاید 

برای شما هزینه داشته باشد. خرید پمپ بنزین ایالت با ایالت متفاوت باشد یا میلیون دالر  3دالر تا 

باید در نظر داشته است. شما در کنار خرید پمپ بنزین در کانادا هزینه های جانبی هم دارید که 

 باشید.

 



 

 

 سرمایه الزم برای خرید پمپ بنزین در کانادا

شد خرید پمپ بنزین در کانادا و راه اندازی آن شامل هزینه های بسیاری می همانطور که گفته 

دالر  300.000ازی پمپ بنزین داشته باشید. حداقل . پس شما باید سرمایه کافی برای راه اندشود

کانادا برای هزینه هایی که دارید باید در نظر بگیرید. هزینه های پمپ بنزین شامل موارد زیر می 

 باشد.

o مکان خرید 

o هزینه بیمه کسب و کار 

o هزینه ثبت کسب و کار 

o هزینه گرفتن مجوز 

o هزینه های مربوط به بازاریابی 

o هزینه مواد مصرفی مانند گاز 

o هزینه های راه اندازی پمپ بنزین 

o هزینه های مربوط به فروشگاه پمپ بنزین 

o پرداخت حقوق کارمندان 

عالوه بر همه این ها شما باید در نظر داشته باشید که هزینه های جانبی و مستمری خواهید داشت. 

و همچنین آب و برق ساعته کار کند باید برای کارکنان  24به عنوان مثال اگر پمپ بنزین شما 

رود. هزینه مجدد بپردازید. جدا از این هزینه تکمیل ذخایر سوخت شما می تواند به سرعت باال ب

گالن سوخت بایستی پرداخت  20دالر کانادا برای هر بشکه  70تا  50شما باید بدانید که حداقل 

 کنید.

 

 اپیش نیازهای خرید پمپ بنزین در کاناد

قبل از هر اقدامی شما اگر متقاضی خرید پمپ بنزین در کانادا هستید باید نسبت به قوانین و مقررات 

حقوقی این کشور آگاهی داشته باشید. همچنین در زمینه پرداخت مالیات و قوانین مربوط به حق 



 

 

های بنزین مالکیت کل مجموعه پمپ بنزین، مغازه هایی که در آن موقعیت مکانی قرار دارند و تانکر

باید اطالعات کافی داشته باشید. یکی از پیش نیازهای خرید پمپ بنزین در کانادا ارائه یک طرح 

تجاری و یا بیزینس پلن است. این طرح تجاری باید طوری ارائه داده شود که مورد قبول دولت قرار 

می توانید برای خرید پمپ شما زمانی گیرد تا بتوانید برای اجرایی کردن این طرح وارد کانادا شوید. 

بنزین در کانادا اقدام کنید که در این زمینه سابقه بیزینسی یا تجربه کافی داشته باشید. در غیر این 

باید به این نکته دقت داشته باشید برای اخذ اقامت کانادا شما  صورت با شکست مواجه خواهید شد.

د. زیرا صرف خرید پمپ بنزین در کانادا به شما تنها با خرید پمپ بنزین نمی توانید به هدفتان برسی

 اقامتی تعلق نمی گیرد. 

 

 طرح کسب و کار پمپ بنزین در کانادا

همیشه به یاد داشته باشید که برای راه اندازی کسب و کار از ابتدا باید یک طرح تجاری داشته 

ای طرح کسب و کار کمک شایانی می کند. برباشید. طرح تجاری به راه اندازی کسب و کار شما 

 پمپ بنزین در کانادا از ابتدا باید موارد زیر را در نظر بگیرید.

 باید نسبت به محصوالت و خدماتی که پمپ بنزین به شما می دهد کامال آگاهی داشته باشد .

آیا میدانید در کنار فروش بنزین چه چیز دیگری را عرضه می کنید؟ آیا قصد به عنوان مثال، 

رفاه داشته باشید؟ آیا قصد ارائه خدمات مکانیکی هم دارید؟ پس شما باید  وشگاهفردارید 

 بدانید که چه خدماتی را می خواهید ارائه دهید. 

  هر کسب و کاری به یک نمودار سازمانی نیاز دارد تا مشخص باشد که چه کسی مسئولیت

 چه کاری را دارد.

  .باید مشخص کنید که چه تعداد پرسنل نیاز دارید و شیفت کاری آن ها را مشخص کنید 

 تبلیغات کسب و کار خود برنامه ریزی کنید. فهرستی از مکان هایی که می خواهید  برای

شخص کنید و به اندازه تبلیغات مقدار پولی که می خواهید هزینه کنید را تبلیغ کنید را م

 تهیه کنید.



 

 

 اخت بیمه و مالیات برنامه ریزی کنید. شما با خرید پمپ بنزین در کانادا باید برای پرد

مجوزهای خاص بگیرید. بیمه و مالیات خاص پرداخت کنید. در واقع بیمه شما باید آتش 

 سوزی، انفجار و سایر موارد مربوط باشد.

 

 مراحل خرید پمپ بنزین در کانادا

مرحله به مرحله و با برنامه ریزی پیش بروید. در این قسمت ید خرید پمپ بنزین در کانادا بابرای 

 مراحل خرید پمپ بنزین در کانادا را ذکر کردیم که نسبت به آن آگاه باشید.

 از ابتدا باید طرح کسب و کار خود را بنویسید. 

 خدمات و محصوالت خود را باید به صورت فهرست بنویسید. 

  در مورد رقابت باید تحقیق کنید تا بتوانید تحلیل بازار )برای راه اندازی یک پمپ بنزین

 استراتژی بازاریابی خود را برای به حداکثر رساندن ترافیک و سود تنظیم کنید. 

  محل و مکان پمپ بنزین 

 یگری کسب و کار خود را ثبت کنید ) کسب و کار شما باید منحصر به فرد باشد تا با شرکت د

برای راه اندازی کسب و کار خود به شماره شناسایی کارفرما همچنین  اشتباه گرفته نشود.

ات کسب و کار شما استفاده می . یک شماره نه رقمی است که هنگام ثبت مالینیاز دارید

 شود(

  ( شما باید از تمکن مالی بسیار خوبی برخواردار باشید تا بتوانید تمام هزینه ها تامین مالی

 کنید( تامین ار

  ( تیفروش حقوق مالک ایکه آ دیکن دییابتدا تأ د،یکردن قرارداد خر ییقبل از نهاخرید ملک 

 ریتعم خچهیتار دیبا ن،ی. همچنریخ ایکند  یپمپ ها و مخازن را به نام شما منتقل م

 یم یکار بررس نی. با ادیکن نییرا تع ماندهیباق یعمر ماندگارتا  دیکن یرا بررس زاتیتجه

 (دیکن نیگزیجا ای دیموجود استفاده کن زاتیاز تجه رهدوبا دیبا ایکه آ شود



 

 

 چگونه به طور منظم  دیمهم است که بدان نیا)  دیکن نیکننده گاز را تضم نیقرارداد تام

از ارائه دهندگان  دیخود با گاهیسوخت جا نیتام ی. برادیکن یخود را پر م نیمخزن بنز ریذخا

 (دیکن قیمختلف تحق یمحل یعمده فروش

 )دریافت مجوزهای الزم )باید دقت کنید مجوز ایالت با ایالت متفاوت است 

  .باید بیمه تجاری بگیرید 

 ( رکیت یتابلوها دیاغلب ارزش خر ن،یبه عنوان صاحب پمپ بنزخودتان را بازاریابی کنید 

. جلب توجه رانندگان کسب و کارتان دارد یابیبازار یبزرگراه را برا یخروج یبلند و تابلوها

 شیشما افزا نیرا به سمت پمپ بنز کیتواند تراف یهستند م یکه در حال رانندگ یدر حال

 . همچنین می توانید برای تبلیغات خود به هر نحوی هزینه کنید(دهد

  کار را تعیین کنید. وقت شناسی هنگام کار  عتسا) با مسئولیت های روزانه خود آشنا شوید

 یشما احتمااًل انواع کاالها نیکه پمپ بنز ییاز آنجابا پمپ بنزین در کانادا ضروری است. 

. دیخود را مرتب نگه دار یموجود دیفروشد، با یها را م یدنیمانند تنقالت و نوش یمصرف

شما کم  ریذخا یکه چه زمان دیده صیکند تا تشخ یبه شما کمک م یانجام هر روز موجود

 (دیمجدد دار رهیبه ذخ ازیاست و ن

  

 عوامل موثر بر خرید بیزینس پمپ بنزین در کانادا

پمپ بنزین ها به اینکه تقاضا برای سوخت ثابت است با سرعت به جایی باید در نظر داشته باشید که 

اگر قصد سرمایه گذاری در نمی رسد. پمپ بنزین در کنار تجارت در فرانشیزها فوق العاده است. 

. در واقع وجود دارد در کانادا نیپمپ بنز نسیزیب دیموثر بر خرپمپ بنزین دارید یکسری عوامل 

 یارهایمعبرای برای خرید پمپ بنزین یا حق امتیاز یا امضای قرارداد هست که  تعدادی فاکتور قانونی

 باید در نظر داشته باشید که در ادامه به آن ها پرداخته ایم. کانادا نیپمپ بنز دیخر نیبهتر یاساس

 

 نکات مهم در خصوص خرید پمپ بنزین کانادا توضیحات

 



 

 

 ازیامت ایآ نکهیدادن و ا یقرارداد حق را طیشرا

 .ریخ ایکند  یم دییرا تا ستگاهیا دیدهنده خر

 فروش سوخت؛ ی/ الزامات برا هیسهم

که ممکن است بابت فروش  ییها فیتخف

 .نشود ایسوخت به شما پرداخت شود 

پمپ ها و  یو نگهدار تیمربوط به مالک مسائل

 مخازن سوخت

 

 

 

 فرانشیز یا عملیات مستقل

 

 

 .است "پمپ ها و مخازن"صاحب  یکس چه

فروش شامل انتقال پمپ ها و مخازن  ایکه آ نیا

 .ریخ ایشود  یم

در آن واقع شده است  ستگاهیکه ا یملک اگر

اجاره نامه شامل  طیاجاره داده شده باشد. شرا

مالک به  ایآ نکهیاجاره، و ا مانده،یباق طیشرا

 .ریخ ایخواهد داد  تیاجاره نامه رضا یواگذار

 ست؟یپمپ ها و مخازن چ راتیتعم خچهیارت

و  یاتیح یها ییدارا نیا ماندهیباق دیعمر مف

 یفعل یپمپ ها و مخازن با الزامات قانون ایآ نکهیا

شما باید همه این موارد  ر؟یخ ایمطابقت دارند 

 .خرید پمپ بنزین بررسی کنید موقع ار

 

 

 

 

 

 

 

 

 فروشنده مالک پمپ ها و مخازن است؟ ایآ

 

از مسائل  یکی ن،یپمپ بنز داریعنوان خربه 

 یوجود احتمال دیریدر نظر بگ دیکه با یمهم

 اریبس یطیمح ستیز یها یاست. نگران یآلودگ

 ستیز یهر گونه آلودگ رایمهم هستند، ز

 

 

 

 

 



 

 

پمپ  دی)به خصوص اگر پس از خر یطیمح

 ازین متیکشف شود( به اصالح گران ق نیبنز

و  ندهیآ یها تیدارد که ممکن است فعال

به طور  ای لیشما را تعط نیپمپ بنز یسودآور

 .محدود کند یقابل توجه

رود  یاز شما انتظار م ستگاه،یا کی دیخر یبرا

 ستیز یبند اضطرار" کیکه استفاده از 

خود در نظر  دیرا در قرارداد خر "یطیمح

 ستیز یابیارز دیو با دیکن یابیو ارز دیریبگ

 .دیکن افتیرا در تیسا یطیمح

 

 

 ستگاهیا یطیمح ستیز خچهیتار

 یقابل ذکر است که فروش سوخت تجارت اصل

است  یتنها محصول نیشما است. ا نیپمپ بنز

 نیآورد. با ا یکه مردم را به کسب و کار شما م

است  نیا دانند یمردم نم شتریکه ب یزیحال، چ

 هانیسود کم است و پمپ بنز هیکه حاش

به  گریدرآمد خود را از فروش اقالم د نیشتریب

 یراحت یفروشگاه ها صوالت. محآورندیدست م

به  یادیدرآمد ز گاریمانند آب نبات، نوشابه و س

 کی دنیاست که د لیدل نیهمراه دارند. به هم

به آن متصل  یمستقل که فروشگاه نیپمپ بنز

 شود. یکمتر و نادرتر م ست،ین

 

 

 

 

خواهد  یفروشگاه زیشما ن نیپمپ بنز ایآ

 داشت؟

 

 

 

 



 

 

 درآمد پمپ بنزین در کانادا

شما تصمیم دارید با خرید پمپ بنزین در کانادا یک کسب و کاری راه اندازی کنید بهتر است اگر 

می  قبل از هر چیزی به سودآوری این بیزینس توجه کنید. آیا آن سودی که می خواهید را بدست

تا  40000آورید؟ در جواب باید گفت صاحبان پمپ بنزین های موفق قادر خواهند بود بین 

در واقع از آنجایی که هر سال در جاده ها خودروهای بیشتری دالر درآمد داشته باشند.  100000

ا به طور کلی پمپ بنزین در کانادقرار می گیرند، صنعت پمپ بنزین به رشد خود ادامه خواهد داد. 

  سی سی سود خواهد کرد. 3پس از هزینه ها به طور میانگین در هر لیتر 

 

 مدت زمان پروسه خرید پمپ بنزین در کانادا چقدر است؟

پروسه یکی از سواالتی که متقاضیان خرید پمپ بنزین در کانادا می پرسند این است که مدت زمان 

در جواب باید گفت پروسه خرید پمپ بنزین مشخص نیست.  در کانادا چقدر است؟ نیپمپ بنز دیخر

زیرا همه این ها بستگی به جمع آوری مدارک مورد نیاز و دریافت مجوزهایی هست که شما باید از 

 LMIAهمچنین شما باید بیزینس پلن را ارائه دهید تا بتوانید از سمت  سمت کانادا دریافت کنید.

نکته مهم دیگر این ماه این پروسه زمان ببرد.  3که شاید حداقل  تاییدیه های الزم را دریافت کنید

است که آیا شما اقامت کانادا را دارید یا خیر؟ اگر متقاضی خرید پمپ بنزین در کانادا هستید و از 

خارج از کشور اقدام می کنید پروسه شما طوالنی تر خواهد بود. زیرا شما باید عالوه بر مواردی که 

 ماه زمان ببرد.  15تا  12دریافت اقامت کانادا را طی کنید که ممکن است حداقل  ذکر شد، پروسه

 

 شرایط فروش پمپ بنزین در کانادا

. در واقع این فرصتی بفروشید ارمربوطه پمپ بنزین به این معنی نیست که شما فقط سوخت داشتن 

ارائه دهید تا بتوانید سود  در کانادا نیفروش پمپ بنزاست که شما بتوانید اقالم بیشتری را برای 

بیشتری داشته باشید. با توجه به این موضوع بسیاری از ایستگاه های بنزین در کنارش فروشگاه 



 

 

و حتی سوغاتی هایی قابل فروش است تا  رفاهی ایجاد می کنند که در آن تنقالت، نوشیدنی ها

پمپ بنزین می توانید تعمیرگاه اضافه  بتوانند چندین خط درآمد داشته باشند. همچنین در کنار

کنید تا خدمات مکانیکی ارائه دهید. زیرا خیلی از افرادی که در سفر هستند ممکن است به تعمیرگاه 

  نیاز داشته باشند.

 

 قیمت خرید بیزینس پمپ بنزین در استانهای کانادا

پمپ بنزین در کانادا باید توجه داشته باشید همانطور که در قسمت های باال ذکر شد برای خرید 

که قیمت و هزینه های مربوطه بر اساس ایالت مورد نظر متغیر است. در واقع مبلغ مشخصی ندارد 

که در سراسر کانادا به یک صورت باشد. حتی دریافت مجوزها بر اساس قوانینی که ایالت های 

می اگر ایالت خاصی را مدنظر دارید سعی کنید مختلف دارند متفاوت می باشد. پس قبل از هر اقدا

در مورد شرایط خرید پمپ بنزین در آن ایالت از مشاورین مورد تایید کانادا مشورت بگیرید تا بتوانید 

قدم های درست بردارید. در ادامه به تفکیک سعی کردیم هزینه و یا قیمت خرید پمپ بنزین در 

 . کانادا را در ایالت ها مختلف شرح دهیم

 

 قیمت خرید پمپ بنزین در استان انتاریو کانادا

از آنجایی که انتاریو یکی از استان های مطرحی در کانادا است، خیلی از افراد به دنبال خرید پمپ 

قرار داشته باشد ولی د متعددی از پمپ بنزین ها در انتاریو هستند. شاید موار این استانبنزین در 

به همان نسبت قیمت خرید هم نسبت به استان های دیگر ممکن است بیشتر باشد. ولی باید در 

پمپ بنزین هایی که در موقعیت مکانی بهتر قرار دارند سودآوری بیشتری نظر داشته باشید که 

دالر کانادا می خواهند داشت. به صورت میانگین قیمت پمپ بنزین در انتاریو حدود یک میلیون 

 باشد. 

 



 

 

 هزینه خرید پمپ بنزین در استان بریتیش کلمبیا

استان بریتیش کلمبیا یکی دیگر از استان هایی است که متقاضیان زیادی برای راه اندازی کسب و 

کار تمایل دارند در این استان فعالیت کنند. در این استان خرید پمپ بنزین بسیار محدود است که 

میلیون دالر می باشد. که البته بستگی به موقعیت مکانی و امکانات  3تا  1نگین بین به صورت میا

 هزار دالر هم پمپ بنزین برای خرید پیدا کرد.  500آن دارد. شاید بتوان تا 

 

 هزینه خرید پمپ بنزین در استان کبک

رفت چشمگیری از آنجایی که استان کبک در سال های اخیر توانسته توسعه خوبی پیدا کند و پیش

داشته باشد، به همین دلیل قیمت پمپ بنزین در این استان شاید بنظر باال برسد. خرید پمپ بنزین 

 3میلیون دالر تا  1.5در استان کبک با توجه به موقعیت مکانی و امکانات به صورت میانگین بین 

مکانات باشد که میلیون دالر می باشد که شاید در برخی نقاط پمپ بنزین های کوچکی بدون ا

هزار دالر باشد. ولی این نشان می دهد که پمپ بنزین های ارزان به همان نسبت  200حداقل 

 سودآوری بسیار کمی دارد. 

 

 

 قیمت خرید پمپ بنزین در استان مانیتوبا

نکته ای که در استان مانیتوبا وجود دارد این است که در این استان تعداد محدودی پمپ بنزین 

وجود دارد. این باعث شده است که شما برای خرید پمپ بنزین در استان مانیتوبا حق انتخاب زیادی 

. البته میلیون دالر است 1.5ندارید. قیمت پمپ بنزین در استان مانیتوبا به صورت میانگین حدود 

هزار دالر هم پیدا کرد که البته  250در مناطق کم جمعیت و حاشیه شاید بتوان پمپ بنزین تا 

 امکانات خاصی ندارد. 

 



 

 

 

 قیمت خرید پمپ بنزین در استان ساسکاچوان

است که تعداد بسیار محدودی از پمپ بنزین ها در این مانند استان مانیتوبا استان ساسکاچوان 

استان قرار دارند. الزم به ذکر است که پمپ بنزین های موجود در این استان از امکانات بسیار خوبی 

میلیون  5تا  4برخوردار است. قیمت خرید پمپ بنزین در استان ساسکاچوان به صورت میانگین بین 

 دالر کانادا می باشد. 

 

 خرید پمپ بنزین در استان آلبرتاقیمت 

استان آلبرتا یکی از مراکز مهم برای توزیع بنزین در سراسر کانادا و همچنین آمریکا می باشد. این 

باعث شده متقاضیان بتوانند در این استان فرصت و موقعیت بهتری برای خرید پمپ بنزین داشته 

هزار دالر کانادا  750ای نسبتا ارزان با حداقل باشند. در استان آلبرتا شما می توانید پمپ بنزین ه

میلیون دالر  3پیدا کنید. ولی به صورت میانگین قیمت خرید پمپ بنزین در استان آلبرتا حدود 

 می باشد. 

 

 هزینه خرید پمپ بنزین در استان نیوبرانزویک

از آنجایی که استان نیوبرانزویک جز استان های کوچک در کانادا به شمار می آید، به همان نسبت 

تعداد پمپ بنزین در این استان کم می باشد. از این رو متقاضیان نمی توانند فرصت خوبی برای 

ر استان خرید پمپ بنزین در استان نیوبرانزویک داشته باشند. با این حال هزینه خرید پمپ بنزین د

میلیون دالر کانادا می باشد که با توجه به موقعیت  1.5تا  900نیوبرانزویک به صورت میانگین بین 

 مکانی متفاوت است. 

 

 



 

 

 

 هزینه خرید پمپ بنزین در استان نوا اسکوشیا

یکی از شرکت های بزرگ توزیع کننده سوخت به نام ویلسون در استان نواسکوشیا قرار دارد. این 

ه موقعیت خوبی برای متقاضیان خرید پمپ بنزین در این استان فراهم باشد. جالب باعث شد

اینجاست که قیمت خرید پمپ بنزین در استان نوا اسکوشیا نسبت به دیگر استان ها بهتر باشد. در 

هزار دالر  500تا  300واقع هزینه خرید پمپ بنزین در استان نوا اسکوشیا به صورت میانگین بین 

 می باشد. کانادا 

 

 قیمت خرید پمپ بنزین در استان نیوفاندلند و البرادور و جزیره پرنس ادوارد

که هنوز فرصت نیوفاندلند، البرادور و جزیره پرنس ادوارد در موقعیت جغرافیایی قرار دارند  استان

پمپ  خوبی برای کسب و کار به شمار نمی آیند. به همین دلیل نمی تواند انتخاب خوبی برای خرید

بنزین باشند. شاید بتوان پمپ بنزین های ارزان قیمت پیدا کرد ولی به همان نسبت سودآوری بسیار 

 هزار دالر کانادا می باشد.  500تا  300کمی به شما می دهد. به صورت میانگین بین 

 

 مزایای خرید پمپ بنزین در کانادا

راه اندازی یک کسب و کار قبل از هر چیزی باید بررسی کنید که آن بیزینس چقدر به شما برای 

سود می دهد. آیا این سود آوری می تواند همیشگی باشد؟ یکی از مزایای خرید پمپ بنزین در 

حمل و نقل یکی نیاز های ضروری برای هر شخصی می باشد و این باعث شده کانادا این است که 

ین جز مواردی باشد که هر لحظه در هر کشوری مورد تقاضای همه افراد جامعه است. که پمپ بنز

فروش سوخت می توانید  کنار درشما یکی دیگر از مزایای خرید پمپ بنزین در کانادا این است که 

با راه اندازی کسب و کار دیگر مانند فروشگاه رفاهی و یا خدمات مکانیکی سود بیشتری دریافت 

نین با داشتن پمپ بنزین در کانادا می توانید هزینه های نیروی کار را به حداقل برسانید همچکنید. 



 

 

زیرا قادر خواهید بود در همه سطوح از جمله مدیریت یک نیروی معمولی استخدام کنید. یکی دیگر 

از مزیت های پمپ بنزین این است که موقع خرید پمپ بنزین امکان این وجود خواهد داشت که 

 از خرید شما را ساپورت کند. نده بخش قابل توجهی فروش

 

 خطرات سرمایه گذاری در پمپ بنزین در کانادا

خرید پمپ به طور کلی سرمایه گذاری در هر کسب و کاری ریسک های زیادی به همراه دارد. اما 

ر کانادا بنزین خطرات و ریسک های متفاوتی دارد. موفقیت کسب و کار شما با خرید پمپ بنزین د

به ترافیک بستگی دارد. شما باید برنامه بلند مدت داشته باشید و برای منطقه کسب و کار برنامه 

ریزی کنید. آیا سوخت وساز زیادی در آن انجام می شود؟ حتی پروژه های ساختمانی طوالنی مدت 

ه بر موقعیت عالومی تواند به مسدود کردن دسترسی ایستگاه شما به کسب و کارتان آسیب بزند. 

مکانی که می تواند مشکل ساز شود، محیط زیست اهمیت بیشتری دارد. در واقع باید قبل از هر 

چیزی مطمئن شوید که مکان شما دارای مخازن دو جداره است تا از نشتی و مشکالت زیست 

محیطی جلوگیری کند. در غیر این صورت خطرات بسیاری به همراه خواهد داشت. پس شما باید 

جربه کافی برای راه اندازی و مدیریت پمپ بنزین داشته باشید زیرا بدون آگاهی ممکن است ت

 باشکست مواجه شوید. 

 

 سواالت متداول در مورد خرید پمپ بنزین در کانادا

 شرایط خرید پمپ بنزین در کانادا چیست؟

برخوردار باشد. زیرا باید برای خرید پمپ بنزین در کانادا متقاضی باید از تمکن مالی بسیار خوبی 

هزینه های جانبی و همچنین حقوق ، نشان دهد که می تواند از پس هزینه خرید پمپ بنزین

عالوه بر موردی که ذکر شد متقاضی باید ثابت کند که  کارمندانی که استخدام می کند بربیاید.

 درصد مالکیت یک بیزینسی را دارد. 50بیش از 



 

 

 

 

 

 

 قدر است؟چ کاناداقیمت پمپ بنزین در 

 میلیون دالر می باشد 3هزار دالر تا  300بین  به صورت میانگین قیمت خرید پمپ بنزین در کانادا

 چه چیزهایی می باشد؟  کانادا نیپمپ بنز دینکات مهم در خصوص خر

مقررات قبل از هر اقدامی شما اگر متقاضی خرید پمپ بنزین در کانادا هستید باید نسبت به قوانین و 

حقوقی این کشور آگاهی داشته باشید. همچنین در زمینه پرداخت مالیات و قوانین مربوط به حق 

مالکیت کل مجموعه پمپ بنزین، مغازه هایی که در آن موقعیت مکانی قرار دارند و تانکرهای بنزین 

 باید اطالعات کافی داشته باشید

 درآمد پمپ بنزین در کانادا چقدر است؟

 دالر درآمد داشته باشند. 100000تا  40000پمپ بنزین های موفق قادر خواهند بود بین صاحبان 

 

 سخن پایانی

برای خرید پمپ بنزین در کانادا متقاضی باید از تمکن مالی در مطالب فوق دریافتید همانطور که 

هزینه ، هزینه خرید پمپ بنزینبسیار خوبی برخوردار باشد. زیرا باید نشان دهد که می تواند از پس 

، عالوه بر موردی که ذکر شد های جانبی و همچنین حقوق کارمندانی که استخدام می کند بربیاید.

باید طرح تجاری که در ذهن دارید را به عنوان یک کسب و  خرید پمپ بنزین در کانادا شمابرای 

همچنین  یه را از سمت دولت دریافت کنید.کار برای اداره مهاجرت کانادا مطرح کنید تا بتوانید تایید

اگر به  میلیون دالر می باشد. 3تا  300قیمت خرید پمپ بنزین در کانادا به صورت میانگین بین 



 

 

اتریش  MIEهستید می توانید با موسسه مشاوره ای  یگذار هیسرما قیمهاجرت به کانادا از طرفکر 

خرید پمپ بنزین در تماس بگیرید تا مشاوره تلفنی رایگان دریافت کنید. حتی اگر سوالی در زمینه 

دارید قادر خواهید بود تا در انتهای مقاله قسمت دیدگاه مطرح کنید تا پاسخ آن را دریافت  کانادا

 کنید. 

 

 


