
 

 

 

01 માર્ચ 2019                     

 

બ્રમૅ્પટનના સાહસસક મળેવ ેછે ડ્રગેન્સ ડને (Dragons’ Den)માાં સિસધિ 

 

ફશેન બ્રાન્ડ "લવ એન્ડ ન્યડુ્િ (Love & Nudes)” નાાં િહ-સ્થાપકો મળેવ ેછે િીડ-ફડંડગં તરીક ે$40 હજાર. 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરયો (01 માર્ચ 2019) – ગઈકાલે િીબીિીના ડ્રેગન્િ ડેન (Dragons’ Den) િમક્ષ િફળ રજૂઆત કયાચ બાદ શાાંતલ કાટચર 

ટેલર (Chantal Carter Taylor) અન ેકોસલન કોલ (Colleen Cole)એ – પોતાની કાંપનીમાાં 40 ટકા સહસ્િાનો સવસનયોગ કરીન ે

$40,000 િીડ ફાંડ તરીક ેમેળવ્યા ં– જેઓ ફેશન બ્રાન્ડ લવ એન્ડ ન્યુડ્િ (Love & Nudes) નાાં િહ-સ્થાપકો છે.  

ટેલર, જેમણ ેિૌપ્રથમ બ્રૅમ્પટન આાંત્રપ્રનુ્યોર િેંટર (BEC)ન ેપોતાના સબઝનેિ મોડેલના સવકાિાથ ે2016માાં િહાયતા માટ ેસવનાંતી કરી હતી 

તેઓ 28 ફેબ્રુઆરી 2019ના રોજ ગુરૂવારના રદન ેઆખા કૅનેડામાાાં પ્રસારરત રરયાસલટી શોમા ંઝળક્યા હતાં.   

વેન્ચર કેસપટસલસ્ટ્સ (દ "ડ્રેગન્િ (Dragons)")ની પેનલ િામે આ જોડીએ 2017માાં લવ એન્ડ ન્યુડ્િ શા કારણ ેઊભી કરી તેના કારણો 

દશાચવીન ેપોતાનો િાંિો આગળના તબક્ક ેલઈ જવાની તેમની યોજનાઓ સવશેની વાતો કરી.   

તેઓની ઠોસ દલીલો અન ેમજબૂત ધંધાકીય મોડેલ અને દરખાસ્ટત ડ્રગેન્સ (Dragons) માટ ેધ્યાનાકર્ચક પુરવાર થઈ. લવ એન્ડ ન્યુડ્િ (Love 

& Nudes) શ્યામ ત્વર્ાિારી મસહલાઓની આાંતરવસ્ત્રોના સવકલ્પોની માાંગન ેપહોંર્ી વળવાનુાં કામ કર ેછે – જેમની દુસનયામાાં લગભગ બે 

તૃસતયાાંશ જેટલી વસ્તી છે - એવા સવકલ્પો જે અગાઉ લગભગ અસસ્ટતત્વમા ંજ ન હતા.ં   

તેઓએ પોતાની કપંનીના ંતે સસદધાંતનો ઉલ્લેખ પણ કયો હતો કે અશ્વેત મસહલાઓન ં સશસક્તકરણ કરવ ં. લવ એન્ડ ન્યુડ્િ (Love & 

Nudes)નાાં તમામ કપડાાં મસહલાોની માસલકી િરાવતા, વાજબી વેતન પૂરાં પાડતા કારખાનામાાં બને છે જેમાાં કોલસમ્બયાની એકલી રહેતી 

માતાઓને રોજગાર સાપંડે છે.  

ક્લાયન્ટ સ્ટપોટલાઇટ (Client Spotlight), BECની ઓનલાઇન ર્ૅનલ જે સ્થાસનક િાહસિકોની િફળતાની વાતો ઉજાગર કર ેછે તેની િાથ ે

અગાઉ વાત કરતી વખત ેટેલર ેજણાવયુાં કે: “BEC’ના િલાહકારોએ મન ેમારા િાંિાન ેરસજસ્ટર કરવામાાં, મારો માકેટટાંગ વ્યૂહ તૈયાર કરવામાં, 

અન ેયોગ્ય લોકો અન ેિાંગઠનો િાથે જોડાણો સ્થાપવામાાં પુષ્કળ માગચદશચન આપયુાં હતુાં. BECનાાં ઇવેન્્િ શીખવા અન ેકનેક્ટ થવા માટનેી 

િરિ રીત છે – મ ેવક્તાઓ પાિેથી કેટલીક જોરદાર િલાહ મેળવી છે અન ેમારા જેવા બીજા િાહસિકો અન ેતેઓની િાંિા અાંગનેી કથનીઓથી 

પ્રેરરત થઈ છ ં ."   

BEC આખુાં વર્ચ વયાપાર અન ેઑન્રપ્રનરો એટલેક ેિાહસિકોન ેમદદ કરતા ઇવેન્્િ હાથ િરે છે. તે વયસક્તગત પરામશચ અન ેિલાહ પણ આપ ે

છે અન ેભાંડોળ અન ેસ્ટાટચ-અપ તેમજ પ્રસ્થાસપત વયાપારોમાાં મદદરૂપ થવાના કાયચક્રમો િુિી પહોંર્વાનુાં કેન્રબબાંદ ુછે. વધ  માસહતી માટે 

www.brampton.ca/becની મ લાકાત લો.   

http://www.brampton.ca/bec


 

 

ક્વોટ  

  

“શાાંતલ કાટચર ટેલર (Chantal Carter Taylor) અન ેકોસલન કોલ (Colleen Cole)ને ડ્રેગન્િ ડેન (Dragons’ Den) િમક્ષ 

િફળતાપૂવચક પોતાની દરખાસ્ત રજૂ કરવા બદલ અસભનંદન. લવ એન્ડ ન્યુડ્િ (Love & Nudes) હવે વૃસધિ માટ ેપહેલા કરતા પણ વિ ુ

િારી સસ્થસતમાાં છે. આ પ્રકારની ઉત્તમ િાહસિક વૃસત્ત જ બ્રૅમ્પટન ખાતે નવા રોજગારની વૃસધિન ેબળ આપશ ે– અન ેઆપણી પાિ ે

પ્રસતભાઓનો પાકો પાયો છે. એવા કેટલાયે બ્રૅમ્પટનના િાહસિકો છે જેઓ પોતાના ધંધાની કલ્પનાને સાકાર કરવા ડ્રગેન્સ ડને જેવી વાતાાની 

જેમ સંસાધનોની તલાશમાં છે અને તમેન ેબ્રમૅ્પટ આન્રપ્ર્ય નર સેંટર ખાતે મદદ મળી રહી છે.   

 

- મેયર પેરરક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown) 

 

-30- 

બ્રમૅ્પટન સવશાળ આયોજનો સવષ ેસવચાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાવતા ભસવષ્ય માટે તૈયાર સંગઠન છીએ. અમ ેજાણીએ છીએ કે આપણા સમ દાયની વૃસદધ, ય વાની અને વૈસવધ્ય આપણને અલગ 

ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમ ેકૅનેડાના ઇનોવશેન સૂપર કૉરરડોર ખાતે સસ્ટથત છીએ જયાં રોકાણોન ેપ્રોત્સાસહત કરીએ છીએ અન ેવૈસશ્વક સ્ટતરે અમારી સફળતામાં વૃસદધ કરી રહ્યા છીએ. અમે બનાવી 

રહ્યા છીએ એવા ગસતશીલ શહેરી કેન્રો જે તકોનો તણખો ચાંપે છે અન ેઅહીં કામ કરતા લોકોમાં ગૌરવની લાગણીનો સંચાર કરે છે. અમ ેબૅ્રમ્્ટનને આગળ ધપાવી રહ્યા છીએ જેથી તે એક જોડાણ 

ધરાવત ં શહેર બન ેજે પ્રવતાનાત્મક, વ્યાપક અન ેસાહસસક હોય. અમન ેTwitter, Facebook, અને Instagramપર અન સરો. અહીં વધ  જાણકારી મળેવો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

 

 

સમરડયા સપંકા: 

મોસનકા દ ગ્ગલ  

કોઓર્ડાનેટર, સમરડયા એન્ડ કમ્ય સનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સંવાદ   

સીટી ઓફ બૅ્રમ્્ટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 

https://twitter.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton
https://www.instagram.com/CityBrampton/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

