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ਇਹਨਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸਕਵਅੇਰ ਵਵਖੇ ਐਟਂਰਵਰਿਨਰਸ ਕਨੈਕਟ (Entrepreneurs Connect) 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਇਹਨਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਪੰਜ ਬ੍ ਿੱ ਧ ਾਰਾਂ ਨੰੂ ਗਾਰਡਨ ਸਕ ੇਅਰ (Garden Square) ਵ ਿੱ ਚ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
ਐਟਂਰਵਪਰਨਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਟਾਨ ਨੰੂ ਵਮ।ੋ  ਐਟਂਰਵਪਰਨਰਸ ਕਨੈਕਟ (Entrepreneurs Connect) ਨੇ 29 ਜੂਨ ਨੰੂ ਸ ੇਰੇ 10:30  ਜੇ ਤੋਂ ਦ ਪਵਹਰ 12 
 ਜੇ ਤਕ “ਸਨ।ਤਾ ।ਈ ਨਾਰਮੂ।ਾ” (Formula for Success) 'ਤੇ ਵਧਆਨ ਕੇਂਵਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਕੀਤੀ   
 
 

ਹਰੇਕ ਸੈਸ਼ਨ, ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ  ਧੀਆ ਸ।ਾਹ ।ੈਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵ ਿੱ ਚ ਸ।ਾਹ-ਮਸ਼ ਰੇ ਅਤੇ ਨੈਟ ਰਵਕੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਸ।-ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ 
ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਾਂ ਨੰੂ ਹਿੱ। ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਮੌਕਾ ਹੈ   
 

“ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦ ਬ੍ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਹ ਤ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਹਾਂ,” ਇਕੋਨੋਵਮਕ ਵਡ ੈ।ਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ (Economic 

Development Committee) ਦੇ ਮ ਖੀ, ਕਾਉਂਸ।ਰ ਜੈਨ ਬ੍ੋਮਨ (Jeff Bowman) ਨੇ ਵਕਹਾ  ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਵਕਹਾ, “ਵਪਛ।ੇ ਸਾ। ਇਹ ਬ੍ਹ ਤ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਨ। ਵਰਹਾ ਸੀ – ਨ ੇਂ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨ ੇਂ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਵ ਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹ ਨਰਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਤੇ 
ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ”  
 

ਵਪਛ।ੇ ਸਾ।, ਪੰਜ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵ ਿੱ ਚ 130 ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਵ।ਆ ਸੀ  ਇਸ ਸਾ। ਦੇ ਵ ਵਸ਼ਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ ।ਾਵਰਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ  ੀ ਓਨੀ ਹੀ  ਧੀਆ ਹੈ  
ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬ੍ ਿੱ ਧ ਾਰ ਨੰੂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਿੱ ਕੋ ਵਜਹਾ ਹੋ ੇਗਾ, ਗਾਰਡਨ ਸਕ ੇਅਰ ਵ ਿੱ ਚ ਸ ੇਰੇ 10:30 ਤੋਂ ਦ ਪਵਹਰ ਤਿੱ ਕ   
 
29 ਜੂਨ – ਮੀਰਾ ਵਸਰੋਵਟਕ (Mira Sirotic), CPA, CMA,ਐਕਜ਼ੀਵਕਊਵਟ   ਾਈਸ ਪਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਆ।ਟਰਾਵ।ੰਕਸ (Alltralinx) ਦੇ ਨਾ। ਸਫਲਤਾ 
ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ (Formula for Success) 

 
13 ਜ ।ਾਈ – ਸ਼ਾਨ ਗ ।ਾਮ (Shaun Ghulam), CEO ਅਤੇ ਵਕਰਏਵਟ  ਡਾਇਰੈਕਟਰ, DMINDED.CA ਦੇ ਨਾ। ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਮਾਵਿਅਮ ਨਾਲ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ (Generating Leads Through Websites) 

 
27 ਜ ।ਾਈ – ਮਾਰਨੀ ਵਹਊਜ਼ (Marnie Hughes), ਮਾਰਵਕਵਟੰਗ ਕਵਮਉਵਨਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਵ।ਸਟ (Marketing Communications 

Specialist) ਦੇ ਨਾ। ਮਾਰਵਕਵਟੰਗ ਲਈ ਮ ਿੱ ਖ 10 ਸ ਝਾਅ (Top 10 Marketing Tips) 

 
10 ਅਗਸਤ – ਸ਼ੇਰਵ।ਨ ਰੋਮਨ (Sheralyn Roman), B.A., B.Ed., ਰਾਈਵਟੰਗ ਨਾਰ ਯੂ (Writing for You) ਦੀ ਮਾ।ਕ ਅਤੇ ਮ ਿੱ ਖ ਸਾਂਝੀਦਾਰ 
ਦੇ ਨਾ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਰ (Powerful Communication) 

 
24 ਅਗਸਤ – ।ੈਂਗਸ ਥਰਮਾਵ।ੰਗਮ (LangesTharmalingam), FCPA, FCGA,ਆਵਡਟਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਰੇ ੇਵਨਊ ਏਜੰਸੀ (Canada Revenue 

Agency) ਦੇ ਨਾ। ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਸ ਝਾਅ (Tax Tips) 

 
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਨ ।ਈ www.brampton.ca/bec 'ਤੇ ਜਾਓ  
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ਬਿੈਂਰਟਨ ਬਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਵ ਿੱ ਚ ਨੌ ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱਡਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਵ ਧ  ਿੱਸੋਂ ।ਈ ਪਰਵਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਬ੍ੋ।ਣ  ਾ।ੇ 209  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਨਸ।ੀ ਵਪਛੋਕੜਾਂ  ਾ।ੇ ।ੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨ ਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ  ਾਵ।ਆਂ ਨੰੂ ਵ ਹ।ੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧ ਵਨਕ ਸਹੂ।ਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾ। 
 ਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆ ਾਜਾਈ ਪਰਣਾ।ੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹ ੰ ਚ ਵਮ।ਦੀ ਹੈ  2007 ਵ ਿੱ ਚ ਖਵੋ।ਿਆ ਵਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਸਵ ਕ ਹਸੋਵਪਟ।, ਵ ਵ।ਅਮ ਓਸ।ਰ ਹੈ।ਥ ਵਸਸਟਮ ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਡੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹਸਪਤਾ।ਾਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ  ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ।ਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੰੂ ਨਾ।ੋ ਕਰੋ  

 
 

http://www.brampton.ca/bec
http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton


 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਰਰਕ 

ਨੈਟ।ੀ ਸਟੋਗਵਡ। (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905.874.3654|natalie.stogdill@brampton.ca 
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