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ફરેિટલે્સ (Fairytales)ન ેવાસ્તવવકતાન ું રૂપ આપવામાું જ્ઞાન અન ેનટેવર્કિંગની ભવૂમકા 

  

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો – મેવિસા બાબબનન ું વેડ ુંગ  ેકોિના ધુંધાન ું પહેિવહેિ ું કામ જેમાુંથી એને કમાણી થઈ તે ખિેખિ યાદ િહી જાય એવ ું હત ું. 

ખ િશી પિ િગાવવાના 150 જાુંબ ૂી િુંગના સૅશનો ઓ બિ તો મળી ગયો પણ તનેે આ વવશ ેથો ી ગભિામણ હતી અન ે ક્િાયન્ટ ર પોવિટની 

િકમ આપ ેનહીં તયાું સ ધી તે બનાવવા માટનેી જરૂિી સામગ્રી ખિીદવામાું ખચકાટ હતો.  પછી પાછી સામગ્રી, સાધનો અન ેવસ્ત ઓ ખિીદવા 

માટ ેકિેિી મેવિસાની દો ાદો  અને બગ ી ગયેિા સીવણના મશીનન ું સમાિકામ કિાવવા જેવી સમસ્યાઓ સાથ ેબાથ ભી ીન ેિગ્નના ફક્ત 16 

કિાક પહેિા, અશક્ય િાગે એવ ું આ કામ પાિ પાડય ું હત ું. તેમણે આખી િાત સીવવાન ું ચાિ ું િાખય ું હત ું અને છેવટ ેબસ થો ોક સમય બાકી િહ્યો 

હોવા છતાું કામ પણૂબ કિવામાું સફળતા હાુંસિ કિી હતી – અન ેક્િાયુંટ તનેી સર્વબસ ન ે ેકોિથી ખ શ થઈ ગયા હતાું.  

ચાિો હવ ેસીધો ક દકો માિીએ 2018ની સાિમાું જ્યા આપણ ેજોઇએ છીએ એ જ મેવિસાને એક આતમવવશ્વાસથી છિકાતી ઑન્રપ્રનિ, 

એક સાહસ ખે નાિી મવહિા તિીક,ે જે ફેરિટેલ્સ રિએશન્સ એન્  કેટડિુંગન ું સુંચાિન કિ ેછે જે આજે એક સફળ કુંપની બની ગઈ છે જેના 

ચોપ ે 52 િગ્નો નોંધાયા છે.  મેવિસાએ જણાવય ું ક ે"તે પ્રથમ અન ભવ પછી તો હ ું કઈંક કેટિ ુંએ શીખી ગઈ છ ું" 

તેણી 200 સદસ્યો ધિાવતા પીિ વોમને્સ ઑન્રપ્રનિ ગ્રૂપ સવહત બ ેનટેવર્કિંગ કિતી ઑન્રપ્રનિ એટિેકે સાહવસકો માટનેી સુંસ્થાઓ ચિાવે છે 

અન ેબ્રૅમ્પટન ઑન્રપ્રનિ સેંટિ ખાતેના સ્ટાફ અન ેસિાહકાિોમાું જાણીતો ચહેિો છે. 

તેણીનો બ્રૅમ્પટન ઑન્રપ્રનિ સેંટિનો પ્રથમ પરિચય થયો હતો તેમના ઉનાળાની ઇવેન્ટ વસરિિ કનકે્ટ ઇન દ સ્ક્વેિ માિફત.  "હ ું તે દિેક 

સેવમનાિમાું હાજિ િહી હતી. વક્તાઓ બધાું જ જોિદાિ હતાું અન ેતયાું થયેિ ઓળખાણો એટિેકે નેટવર્કિંગથી માિ ેમાટ ેનવી નવી તકો ઊભી 

થઈ હતી." આ ઉનાળામાું પણ બ્રમૅ્પટન ઑન્રપ્રનિ સેંટિ ફિી આ કાયબિમ િજૂ કિવા જઈ િહ્યા છે – આ વખત ેજ િાઇ 19થી શરૂ થતા 

ઑન્રપ્રનસબ કનેક્ટ ઇન ગજે પાકબ (Entrepreneurs Connect in Gage Park) તિીક.ે 

મેવિસાએ તેમનો આ ધુંધો 2011માું શરૂ કયો હતો જ્યાિે તે પોતાની ફુિ ટાઇમ હોટેિ જનિિ મનેેજિ તિીકેના હોદ્દા ઉપિાુંત પાટબ ટાઇમમાું 

આન ું સુંચાિન કિવાનો પ્રયાસ કિતાું હતાું. જેમ જેમ તેમનો ધુંધો જાણીતો થતો ગયો એટિે બન્ન ેકામ સાથે કિવા તમેને માટ ેમ શ્કેિ થવા 

િાગ્યા. 2015માું તમેણ ેનક્કી કય િં કે હવે તેઓ તમેનો વેડ ુંગ  કેોિનો વબિનેસ ફુિ ટાઇમ કિશ.ે તેઓ તમેની ફુિ ટાઇમ નોકિીમાુંથી છૂટા થયા 

અન ેપોતાન ું ધ્યાન ઉતકટતાથી િગ્નો અન ેઇવને્્સ તિફ કેવન્િત કય િં અન ેશીખતા ગયા ક ેકવેી િીતે એક વધ  સાિા ધુંધાકીય વયવક્ત બનવ ું. 

તેઓ વનયવમતપણે બ્રૅમ્પટન ઑન્રપ્રનિ સેંટિ ખાતે થતાું ઇવને્્સ અને સેવમનાિોના સહભાગી બની ગયા. "હ ું ખિેખિ માન ું છ ું ક ેજ્ઞાન જ શવક્ત 

છે અન ેજો હ ું કોઇ પણ ઇવેન્ટમાુંથી કઈંક નવ ું શીખી શક ું તો તયાું જવાન ું સાથબક થય ું ગણાય", મેવિસાએ જણાવય ું હત ું.  
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આવતથ્ય એટિેક ેહૉવસ્પટાવિટી ઉદ્યોગમાું મેવિસાના વવસ્તૃત અન ભવ અન ેતેમની અન્ય િોકોન ેમદદરૂપ થવાની ઉતકટ ઇચ્છાન ેકાિણ ેજ 

તેઓના ક્િાયુંટોને તમેના તિફથી સકાિાતમક અન ભવ પ્રાપ્ત થાય છે.  તેમણે પોતાના આ વબિનેસ પિ જાણે પોતાના હસ્તાક્ષિ કયાબની લા

ક્ષવણકતા આપી છે અન ેગ ણવત્તાનો ભોગ આપ્યા વવના પિવ  ેએવો ઇવને્ટ  ેકોિ અન ેસવેાઓ આપવા તનતો  મહનેત કિ ેછે. તેઓ મલૂ્ય 

આપવાના મહત્ત્વથી વાકેફ છે અન ેતેમની ન નફો ન ન કસાનવાળા નટેવર્કિંગ જૂથોમાું િહેિી સામેિગીિી અને પોતાના ધુંધા તિફ િહેિો 

વવચાિશીિ અવભગમ એ જ બાબતને પ્રવતબબુંવબત કિ ેછે.  

તેમના માકેડટુંગના ખચાબ નહીંવત છે જ્યાું નવા ગ્રાહકો તમેની રકતી સાુંભળીન ેઆવે છે અને તમેને 60 ટકા કિતા વધ  ધુંધો તો સુંદભો માિફત 

જ મળી જાય છે. જાહેિ જનતામાું તેઓની ખ્યાતિથી પણ મદદ મળે છે. તેમન ેઘણાાં બધાાં ઉદ્યોગ પારિતોવિકો મળ્યા છે અન ે2017માું 

ફેરિટેલ્સ રિએશન્સ એન્  કટેડિુંગ (Fairytales Creations and Catering)ને વેડ ુંગ સર્વબસ કેટગેિીમાું બ્રમૅ્પટન ગાર્ બયન (Brampton 

Guardian) અને વમવસસૉગા ન્ય િ રિ સબ ચોઇસ પ્િેરટનમ ઍવો બ (Mississauga News Reader’s Choice Platinum 

Award) પ્રાપ્ત થયો હતો. "આ ક્ષેત્રમાું કટેિાક મોટા સ્પધબકો વચ્ચ ેમાિી કદિ થવી તે માિ ેમાટ ેતો ખિેખિ મોટી વાત હતી” મેવિસાએ કહ્ય ું. 

ફેરિટેલ્સ રિએશન્સ એન્  કટેડિુંગ (Fairytales Creations and Catering)નો વવકાસ ચાિ  િહ્યો છે. હાિમાું મેવિસાએ સાત િોકોને 

વનય ક્ત કયાબ છે અન ેતેઓ હમણાું તેમના વબિનસેન ેમોટો કિવામાું ધ્યાન કેવન્િત કિશ ેતમે તમે તેમની ટીમ મોટી થતી જશ.ે તેઓ અન્ય 

વવિેતાઓ સાથે ભાગીદાિી કિીને મોટી જગ્યા િેવાન ું આયોજન ધિાવે છે જેથી બ્રૅમ્પટન ખાતે વન-સ્ટૉપ વેડ ુંગ શૉબપુંગનો અન ભવ આપી 

શકાય જ્યાું એક ઘવનષ્ઠ અન ેછટાદાિ નાની ઇવેન્ટની જગ્યા હોય. તઓે વવસ્તિણ થઈ શક ેતે માટે ફિીથી બ્રૅમ્પટન ઑન્રપ્રનિ સેંટિ 

(Brampton Entrepreneur Centre)ના સુંસાધનોની મદદ આ પાનખિમાું સ્મૉિ વબિનેસ એક્સિિેટિ પ્રોગ્રામ (Small Business 

Accelerator program) માિફત િેવાની આશા સવેી િહ્યા છે. 

સ્મૉિ વબિનસે એક્સિિટેિ પ્રોગ્રામ (Small Business Accelerator program) પ્રાુંત દ્વાિા ભું ોળ મેળવીને સ્ટાટબિ કુંપની + પ્રોગ્રામ 

છે જે બ્રૅમ્પટન ઑન્રપ્રનિ સેંટિ (Brampton Entrepreneur Centre) માિફત પૂિો પા વામાું આવે છે જેમાું માગબદશબનની સાથે તાિીમ 

અન ે$5000 સ ધીની અન દાન િકમ પૂિી પા વામાું આવે છે. સ્મૉિ વબિનેસ એક્સિિેટિ પ્રોગ્રામ (Small Business 

Accelerator program) અને ઑન્રપ્રનસબ કનેક્ટ ઇન ગેજ પાકબ (Entrepreneurs Connect in Gage Park) વસરિિ 

વવશે વધ  જાણકાિી અહીં www.brampton.ca/bec પર મેળવી શકાશે. 
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બ્રમૅ્પટન વવશાળ આયોજનો વવિ ેવવચાિ ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધિાવત ું ભવવષ્ય માટે તયૈાિ સુંગઠન છીએ. અમે જાણીએ છીએ ક ેઆપણા સમ દાયની વૃવદ્ધ, ય વાની અન ેવૈવવધ્ય આપણન ેઅિગ 

ઓળખ પ્રદાન કિે છે. અમ ેકૅને ાના ઇનોવશેન સૂપિ કૉરિ ોિ ખાતે વસ્થત છીએ જ્યાું િોકાણોન ેપ્રોતસાવહત કિીએ છીએ અન ેવૈવશ્વક સ્તિે અમાિી સફળતામાું વૃવદ્ધ કિી િહ્યા છીએ. અમે બનાવી 

િહ્યા છીએ એવા ગવતશીિ શહેિી કેન્િો જે તકોનો તણખો ચાુંપે છે અન ેઅહીં કામ કિતા િોકોમાું ગૌિવની િાગણીનો સુંચાિ કિે છે. અમ ેબૅ્રમ્પ્ટનન ેઆગળ ધપાવી િહ્યા છીએ જેથી તે એક જો ાણ 

ધિાવત ું શહેિ બન ેજે પ્રવતબનાતમક, વયાપક અન ેસાહવસક હોય. અમને Twitter અને Facebook પિ ફોિો કિો. અહીં વધ  જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

http://www.brampton.ca/bec
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