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 برامپٹن انٹرپرینیوئر نے ڈریگننز ڈین میں خوب کامیابی سمیٹی
 

 ہزار بنائے۔ 40$ میںنے سیڈ فنڈنگ  وںشریک بانی یفیشن برانڈ "َلو اینڈ نیوڈز" ک
 

اپنی کامیاب شمولیت کے ذریعے چینتل کارٹر  ہونے والی ڈریگنز ڈین تقریب میں منعقدکی  CBC کل کی – (2019مارچ  1) -برامپٹن، آن 
فیصد حصص کے  40نے کمپنی میں اپنے  -جو کہ برامپٹن میں موجود فیشن برانڈ لَو اینڈ نیوڈز کی شریک بانی ہیں  -ٹیلر اور کوِلین کول 

 اکٹھے کیے۔  40,000$ ذریعےکے مبادلہ میں سیڈ فنڈنگ 

( سے رابطہ BECمیں پہلی مرتبہ برامپٹن انٹرپرینیوئر سنٹر ) 2016ٹیلر، جنہوں نے اپنے کاروباری ماڈل کو عملی جامہ پہنانے کے لیے  
جانے والے ریئیلیٹی شو میں خصوصی حیثیت سے  ہونےکو پورے کینیڈا میں نشر  2019فروری  28کیا تھا، کو بروز جمعرات مورخہ 

 نواز گیا۔  

مہم جو سرمایہ داران )المعروف "ڈریگنز"( کے شرکاء کے سامنے اپنا کاروباری ماڈل پیش کرتے ہوئے، انہوں نے ایسی وجوہات کے 
اپنے کاروبار کو مزید وسعت دینے کے انہوں میں لَو اینڈ نیوڈز کے قیام میں ان کے لیے مفید ثابت ہوئیں اور  2017بارے میں بتایا جو 

 حوالے سے بھی بات چیت کی۔  

اُن کی پرکشش کام اور مضبوط کاروباری تّصورات اور ماڈل نے ڈریگن کی شرکاء کی جانب سے خوب داد اور پذیرائی حاصل کی۔ لو اینڈ 
و کہ دنیا بھر کی خواتین آبادی کے تقریبًا دو تہائی حصہ کی ج -نیوڈز سیاہ ِجلد کی حامل خواتین کے لیے زیرجامہ ملبوسات مہیا کرتی ہے 

 اور یہ وہ انتخابات ہیں جو پہلے تقریبًا دستیاب ہی نہیں تھے۔   -ڈیمانڈ ہے 

 انہوں نے سفید کے عالوہ دیگر رنگتوں کی حامل خواتین کو با اختیار بنانے کے اپنی کمپنی کے مشن پر بھی کام کیا ہے۔ لو اینڈ نیوڈز کے
تمام ملبوسات کو خواتین کی ملکیت میں، مناسب معاوضہ ادا کرنے والی فیکٹریوں میں تیار کیا جاتا ہے جہاں پر کولمبیا کی اکیلی والدہ 

 )سنگل مادر( خواتین کام کرتی ہیں۔

چیت تا ہے، کے ساتھ بات کے آن الئن چینل، جو مقامی انٹرپرینیوئرز کی کامیابی کی کہانیوں کو اجاگر کر BECکالئینٹ اسپاٹ الئیٹ  
کرتے ہوئے، ٹیلر نے کہا کہ: "میرے کاروبار کو رجسٹر کروانے، مارکیٹنگ کی حکمت عملی کی تشکیل اور درست کاروباری لوگوں اور 

ے مشیران مجھے بہت زیادہ رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ سیکھنے اور رابطے بنانمیرے تنظیموں کے ساتھ روابط پیدا کرنے کے حوالے سے 
یہاں کے مقررین کی جانب سے مجھے کچھ نہایت قیمتی مشورے  -کی تقریبات ایک نادر موقع فراہم کرتی ہیں  BECکے حوالے سے 

سے اور ان کی کاروباری داستانوں سے مجھے اپنے کاروبار کو وسعت دینے میں کی جانب اور ساتھی کاروباری اداروں  ہیں حاصل ہوئے
 "  بیش بہا رغبت حاصل ہوئی ہے۔

BEC ے۔ یہ کاروباروں کو معاونت فراہم کرنے اور انٹرپرینیوئرز کو مربوط کرنے کے لیے پورے سال کے دوران تقریبات کا انعقاد کرتا ہ
قائم شدہ کاروباروں کی پہلے سے کاروبار شروع کرنے والوں اور نیا  یہ کی بھی پیشکش کرتا ہے اور وںانفرادی مشاورتوں اور مشور

   پر جائیں۔ www.brampton.ca/becمزید معلومات کے لیے  کے لیے فنڈنگ اور پروگراموں تک رسائی کا مقام ہے۔معاونت کرنے 

  اقتباس
  

جاتی ہے۔ مزید آگے "ڈریگنز ڈین میں کامیاب شمولیت کے حوالے سے چینتل کارٹر ٹیلر اور کوِلین کول کو انتہائی مبارک باد پیش کی 
بڑھنے کے حوالے سے لَو اینڈ نیوڈز اب  پہلے سے زیادہ بہتر مقام پر موجود ہے۔ اس نوعیت کی شاندار انٹرپرینیوئر کی موجودگی سے 

 پہلے سے موجود ہے۔ برامپٹن بھی جبکہ اس کے لیے ہمارے پاس بیش قیمت ٹیلینٹ -برامپٹن میں مالزمتوں کے نئے مواقع پیدا ہوں گے 
میں ایسی کئی انٹرپرینیوئرز موجود ہیں جن کو ایسے  وسائل کی تالش ہے جن کی مدد سے وہ اپنے کاروباری تصّورات کو عملی جامہ پہنا 

   کر ڈریگنز ڈین کی اگلی اسٹوری بن سکیں اور وہ برامپٹن انٹرپرینیوئرز سنٹر کی معاونت حاصل کرنا چاہتی ہیں۔"
 
 میئر پیٹرک برأون       -
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کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

می کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
م کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کا

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر فالو کریں۔  انسٹاگرام ، اورفیس بک ،ٹوئٹر شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں

 
 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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