
 

 

 برائے فوری اجراء

 خوش آمدید کہتا ہے ،تمام فروخت کنندگان کو شہر کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے ،برامپٹن

  

سٹی آف برامپٹن فروخت کنندگان کو سٹی کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے لوگوں، ٹولز اور عمل درآمد  – (2019اپریل  2برامپٹن، آن )
تک سٹی ہال میں اپنے دوسرے  12:30سے دن  9:30مئی کو صبح  2کے لیے بروز جمعرات،  فراہم کرنےمیں مدد  مربوط کرنےسے 

  ہا ہے۔اینوئل ریورس وینڈر ٹریڈ شو اور سیمینارز کا انعقاد کر ر
 

 نہ ہو، مگر انہیں معلوم تے ہوںسٹی آف برامپٹن کو بیچنا چاہہیں، جو وہ  موجود چیزیں یا خدمات کوئی اگر فروخت کنندگان کے پاس ایسی

شرکت کرنے میں دلچسپی رکھنے والے افراد کو  ان کے لیے یاد رکھنے کا دن ہے۔ مئی 2کہ ایسا کیسے کرنا ہے، تو 
seVendorTradeshowwww.brampton.ca/Rever  ہو گی۔پر آن الئین رجسٹریشن کروانی 

ٹریڈ شو پر، سٹی کے مختلف محکموں سے نمائندگان سواالت کے جواب دینے اور سٹی کے ساتھ کاروبار کرنے کے حوالے سے معلومات 
کی اقسام کے  وباری شعبوںکاراور ان  مربوط ہونےفراہم کرنے کے لیے موجود ہوں گے۔ فروخت کنندگان کے پاس سٹی کے عملے سے 

 ن میں وہ بولی دے سکتے ہیں۔ہو گا، جموجود  بارے میں جاننے کا موقع

 ٹریڈ شو کے ساتھ چلنے والے مختصر سیمینار اس چیز پر مرکوز ہوں گے کہ سٹی کے ساتھ کاروباری کیسے کرنا ہے۔

 اپنی ان نےگسے زائد نئے فروخت کنند 120بعد سٹی کے پاس  ساتھ متعارف ہونے کےپچھلے سال برامپٹن میں ریورس وینڈر ٹریڈ شو کے 
 رجسٹریشن کروائی ہے۔

 
 سرخیاں

 ویلنگٹن اسٹریٹ  2تک کنزرویٹری، سٹی ہال،  12:30سے دن  9:30مئی کو صبح  2ورس وینڈر ٹریڈ شو بروز جمعرات، ری
 ویسٹ میں منعقد ہو گا۔

 یت کے لیے موجود ہوں گے۔سٹی آف برامپٹن کے مختلف محکموں کے نمائندگان بات چ 

  11:30تک اور  10:30سے  10صبح ( سے دوپہر تک ویسٹ ٹاورWT ٹریننگ روم )2A  سیمینار کا  پر مشتملمنٹ  30میں
 کہ سٹی کے ساتھ کاروباری کیسے کرنا ہے۔ گی مرکوز ہوتوجہ  ان میں اس بات پرانعقاد کیا جائے گا۔ 

  فروخت کنندگان کوwebsiteBidsandTenders.ca   ہو گا۔ موجودپر رجسٹر ہونے میں مدد دینے کے لیے عملہ 

 2  ہو گی۔ بھی جارج اسٹریٹ سأوتھ پر زیرزمین پارکنگ دستیاب 41ویلنگٹن اسٹریٹ ویسٹ اور 

 اقتباس

کی دعوت دیتا ہے کہ سٹی کے ساتھ کاروبار کیسے  شرکت کرنے"برامپٹن تمام کاروباروں، چھوٹے ہوں یا بڑے، کو یہ جاننے کے لیے 
ملین سے زائد رقم حاصل کرتا ہے۔ ریورس وینڈر ٹریڈ شو فروخت  250کرنا ہے۔ ہر سال، سٹی اشیاء، خدمات اور تعمیر کی مد میں $

اصل کرنے کا محکموں کے عملے سے ذاتی طور پر میل جول کرنے اور اپنے سوالت کے جواب حمختلف کنندگان کے لیے سٹی کے 
کے منصفانہ اور شفاف طریقہ کار پر عمل کرنے  ان کے لیے فروختبہترین موقع ہے۔ ہم مقامی کاروباروں کو معاونت فراہم کرنے اور 

  کے لیے پرعزم ہیں۔"

 میئر پیٹرک برأون        -
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 پر فالو کریں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹرمالحظہ کریں یا ہمیں  www.brampton.caسٹی آف برامپٹن کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے، 

http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.instagram.com/CityBrampton


 

 

  

 
 
 
 
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

ampton.caMonika.Duggal@br|3426 -874-905 
 

 
 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

