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 مارکیٹ میں کسی خالء کو بھرنے کے لیے ایک کاروبار بنانا -( Laroop Digital)الروپ ڈیجیٹل 

 گئی  پائیپر مرکوزیت ( Brampton Entrepreneur Centre)ٹرپرینیوئر سنٹر پٹن انمبرا
 

( Lovedeep Puri)مارکیٹنگ کی صنعت میں نو سالوں تک آن الئین اسپیشلسٹ کے طور پر گزارنے کے بعد، لودیپ پوری 
 قت گزارنا ان کے مطابق نہیں تھا۔نے احساس ہوا کہ نو سے پانچ کا و

 
کے پاس نئے کاروباری خیاالت تھے اور اس نے ان کا پیچھا کرنے کے لیے اپنے وقت کو آزاد کرنے کا ( Lovedeep)لودیپ 

نے کہا، "پمیں جلد ہی نظر آیا  (Lovedeep) لودیپفیصلہ کیا۔ کئی مختلف چیزیں آزمانے کے بعد، اسے اپنا مقام ملنا شروع ہوا۔ 
 ویب ڈویلپمنٹ کی خدمات کی ضرورت تھی۔" کہ چھوٹے کاروباروں کے لیے مناسب قیمتوں پر معیاری 

 
ی ممیں رجسٹر شدہ ایک عال (Brampton) کی ابتداء تھی، ایک کاروبار جو اب برامپٹن (Laroop Digital)وہ الروپ ڈیجیٹل 

کے پاس ایک کل وقتی ڈویلپر اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے معاہدہ کار ہیں، جو دور ( Lovedeep)کمپنی بن چکا ہے۔ لودیپ 
وقت اور پیسے بچانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ "ہمارے کاروباری  کاہی چھوٹے موٹے اخراجات کم کرنے اور کالئینٹس سے 

ین خدمت فراہم کرنے اور پھر بھی خرچوں کو نمونے کا اس عمل پر مضبوط ارتکاز رکھا ہوا ہے، جو ہمیں اپنے ہر کام میں بہتر
 منتظم کرنے کے قابل بناتا ہے۔" 

 
 سے (Starter Company) سٹارٹر کمپنیکا ( Lovedeep)، لودیپ ایک سال پہلے گرانٹس حاصل کرنے کی کوشش میں

 Youth)کی یوتھ جابز اسٹریٹیجی ( Province of Ontario)سامنا ہوا، ایک انٹرپرینیوئرشپ پروگرام جو پرووینس آف اونٹاریو 
Jobs Strategy ) کے ذریعے فنڈ یافتہ ہے اور عالقائی یا میونسپل دفاتر، جیسا کہ برامپٹن انٹرپرینیوئر سینٹر(Brampton 

Entrepreneur Centre) کے ذریعے فراہم کیا جاتا ہے۔ 
 

اور سٹارٹر کمپنی  (Brampton Entrepreneur Centre)نے کہا، "برامپٹن انٹرپرینیوئر سینٹر  (Lovedeep) لودیپ
(Starter Company ) نے ایک زبردست درجے کی معاونت فراہم کی۔ میں اپنے کاروباری منصوبوں پر حقیقت میں توجہ

مرکوز کرنے اور قیمتوں کے نمونوں میں مزید گہرائیوں میں جانے کے قابل ہوا ہوں۔ ایک بہترین پروگرام تشکیل دینے پر انہیں 
 سالم۔" 

 
کو ہوم پیج کے ری ڈیزائن کی پیشکش دے کر ایک کالئینٹ بیس نے چھوٹے کاروباروں  (Laroop Digital) الروپ ڈیجیٹل

کنورژن ریٹ آیا۔ "ہم نے تقریبا جس بھی گاہک کے لیے کام کیا، اس نے ہمیں فیصد  50بنائی۔ اس کوشش کے نتیجے میں تقریبا 
 اپنے کام کے لیے بہترین تبصرے دیے۔" 

 
نٹ بیس کو برقرار رکھ اور بڑھا رہا ہے اور اس ترقی کو کینیڈا وہ خدمت اور معیاری مصنوعہ پر توجہ کے ساتھ اپنے کالئی

(Canada ) میں چھوٹے کاروبار والے ویب سائیٹ کے فراہم کنندہ اور ڈیجیٹل مارکیٹر کے طور پر ایک نمایاں مقام پر لے کر
 جانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ 

 
کمیونٹی ایک دوسرے سے جڑ چکے ( Brampton)کے لیے اب اپنے کاروبار کو ترقی دینا اور برامپٹن ( Lovedeep)لودیپ 

۔ اس نے اپنی کالئینٹ بیس کو پھیالنے اور نئی کاروباری مہارتوں اور خیاالت حاصل کرنے کے لیے ان رابطوں کو استعمال ہیں
 Starter)اور سٹارٹر کمپنی  (Brampton Entrepreneur Centre)سینٹر کیا جو اس نے اس نے برامپٹن انٹرپرینیوئر 

Company ) کے ساتھ اپنے تعلقات کے ذریعے بنائے تھے۔ وہ واپس ادائیگی بھی کر رہا، کیونکہ اب وہ دیگر حوصلہ مند
 ہے۔ انٹرپرینیوئرز کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ویب ڈیزائن پر ورک شاپس اور سیمینار فراہم کر رہا  (Brampton) برامپٹن

 
ان کئی وسائل میں سے ایک ہے جو کوئی کاروبار شروع کرنے یا  ((Starter Company program سٹارٹر کمپنی پروگرام

بڑھانے کے منصوبوں کے حامل انٹرپرینیوئرز حاصل کر سکتے ہیں۔ کاروباروں کو معاونت فراہم کرنے اور انٹرپرینیورز کو 
پورا سال مواقع کا انعقاد  (Brampton Entrepreneur Centreانٹرپرینور سنٹر )مٹن پبراآپس میں مربوط کرنے کے لیے 

کرتا رہتا ہے۔ اس کے عالوہ یہ ذاتی مشاورت اور تجاویز کی پیشکش بھی کرتا ہے اور کاروباری آغاز اور چلتے ہوئے 
مزید معلومات کے لیے  کاروباروں کو معاونت فراہم کرنے کے لیے مالی معاونت تک رسائی کا ایک ذریعہ بھی ہے۔

www.brampton.ca/bec مالحظہ کریں۔ 
 

http://www.brampton.ca/bec
http://www.brampton.ca/bec


                                          Matte Story | October 4 
 

 

 
نے والے مختلف زبانیں بول 89کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں : بارے میں( کے Bramptonٹن )پکچھ برام

ہیں  میسرتفریح کے نادر مواقع کے لیے ( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں Bramptonپس منظر کے لوگ شامل ہیں۔ برامپٹن )الگ الگ نسلی  209

 (Brampton Civic Hospital)ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل ہوتا کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں کا شمار نظام  ےٹرانسپورٹ ک ےاور یہاں ک

شمار حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں ایک کا  (William Osler Health System)میں ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم  2007س کا افتتاح ج

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@پر جائیں یا  www.brampton.caہے۔ مزید معلومات کے لیے ہوتا 

 

 

 

 
 رابطہ برائے میڈیا

 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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