1 ਮਾਰਚ, 2019

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਨੇ ਡ੍ਰਗ
ੈ ਨਸ ਡ੍ੇਨ ਵ ਿੱ ਚ ਸਫਲਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ
ਂ ਵਨਊਡ੍ਸ” ਦੇ ਸਵਿ-ਸੰ ਸਥਾਪਕਾਂ ਨੇ ਸੀਡ੍ ਫੰ ਵਡ੍ਗ ਵ ਿੱ ਚ $40 ਿਜਾਰ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਕੀਤੇ
ਫੈਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਡ੍ “ਲ ਐਡ੍
ਂ ਵਨਊਡ੍ਸ (Love & Nudes) ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਵਿ-ਸੰ ਸਥਾਪਕਾਂ ਸ਼ੈਂਟਲ ਕਾਰਟਰ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (1 ਮਾਰਚ, 2019) – ਫੈਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਡ੍ ਲ ਐਡ੍
ਟੇਲਰ (Chantal Carter Taylor) ਅਤੇ ਕੋਲੀਨ ਕੋਲ (Colleen Cole) ਨੇ, ਕਿੱ ਲਹ ਸੀ.ਬ੍ੀ.ਸੀ. (CBC) ਦੇ ਡ੍ਰੈਗਨਸ ਡ੍ੇਨ (Dragons’ Den) ਲਈ
ਸਫਲ ਵ ਕਰੀ ਾਰਤਾ ਦੇ ਬ੍ਾਅਦ – ਆਪਣੀ ਕੰ ਪਨੀ ਵ ਿੱ ਚ 40 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬ੍ਦਲੇ ਵ ਿੱ ਚ ਸੀਡ੍ ਫੰ ਵਡ੍ੰ ਗ ਵ ਿੱ ਚ $40,000 (ਡ੍ਾਲਰ) ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਕਰ ਲਏ
ਿਨ।
ਂ ਰਪਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ (ਬ੍ੀ.ਈ.ਸੀ.)
ਟੇਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਬ੍ਜਨੇਸ ਮਾਿੱਡ੍ਲ ਨੰ ਵ ਕਵਸਤ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਸਵਿਯੋਗ ਲਈ 2016 ਵ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟ
(Brampton Entrepreneur Centre) (BEC) ਨੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਵਰਐਵਲਟੀ ਸ਼ੋ ਵ ਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਰੇ ਕੈਨੇਡ੍ਾ ਵ ਿੱ ਚ
ੀਰ ਾਰ, 28 ਫਰ ਰੀ, 2019 ਨੰ ਵਦਿਾਇਆ ਵਗਆ ਸੀ।
ਦੋ ਾਂ ਨੇ ਉੱਦਮੀ ਪੰ ਜੀਪਤੀਆਂ (“ਡ੍ਰੈਗਨਸ”) ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸਨਮੁਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਉਿ ਕਾਰਨ ਦਿੱ ਸੇ, ਵਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਉਿਨਾਂ ਨੇ 2017
ਂ ਵਨਊਡ੍ਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਿੀ, ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਨੰ ਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ੀ ਗਿੱ ਲ ਕੀਤੀ।
ਵ ਿੱ ਚ ਲ ਐਡ੍
ਂ ਵਨਊਡ੍ਸ - ਦੁਨੀਆ ਦੀ
ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਵ ਕਰੀ ਾਰਤਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਪਰਸਤਾ ਅਤੇ ਮਾਿੱਡ੍ਲ ਨੇ ਡ੍ਰੈਗਨਸ ਦਾ ਵਧਆਨ ਵਿਿੱ ਵਚਆ। ਲ ਐਡ੍
ਲਗਭਗ ਦੋ-ਵਤਿਾਈ ਮਵਿਲਾ ਅਬ੍ਾਦੀ,

ਿੱ ਧ ਸਾਂ ਲੀ ਤ ਿੱ ਚਾ ਾਲੀਆਂ ਮਵਿਲਾ ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰ ਗਾਂ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰ ਡ੍ਰ ੀਅਰ ਵ ਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ

ਿੈ – ਅਵਜਿੇ ਵ ਕਲਪ, ਜੋ ਪਵਿਲਾਂ ਨਾ ਦੇ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰ ਮੌਜਦ ਸਨ।
ਂ ਵਨਊਡ੍ਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱ ਪੜੇ ਮਵਿਲਾ ਾਂ
ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਮਵਿਲਾ ਾਂ ਨੰ ਰੰ ਗ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸਮਰਿੱ ਥ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਵਮਸ਼ਨ ਬ੍ਾਰੇ ੀ ਦਿੱ ਵਸਆ। ਲ ਐਡ੍
ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਾਲੀ, ਉਵਚਤ-ਮਜਦਰੀ ਦੇਣ ਾਲੀ ਫੈਵਸਵਲਟੀ ਵ ਿੱ ਚ ਬ੍ਣਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਫੈਵਸਵਲਟੀ ਕੋਲੰਬ੍ੀਆ (Colombia) ਵ ਿੱ ਚ ਵਸੰ ਗਲ ਮਾ ਾਂ ਨੰ
ਰੋਜਗਾਰ ਵਦੰ ਦੀ ਿੈ।
ਂ
ਿਾਲ ਵ ਿੱ ਚ ਿੀ ਸਥਾਨਕ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿਾਨੀਆਂ ਨੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਾਲੇ , ਬ੍ੀ.ਈ.ਸੀ. (BEC) ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈਨਲ, ਕਲਾਈਟ
ਸਪੌਟਲਾਈਟ (Client Spotlight) ਲਈ ਬ੍ੋਲਦੇ ਿੋਏ, ਟੇਲਰ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ: “ਬ੍ੀ.ਈ.ਸੀ. (BEC) ਦੇ ਸਲਾਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਨ,
ਮੇਰੀ ਮਾਰਕੀਵਟੰ ਗ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੀ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬ੍ੰ ਧ ਬ੍ਣਾਉਣ ਵ ਿੱ ਚ ਮੈਨੰ ਬ੍ਿੁਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਦਿੱ ਤਾ।
ਬ੍ੀ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਵਸਿੱ ਿਣ ਅਤੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਿੋਰ ਬ੍ਿੁਤ ਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਿਨ – ਮੈਂ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਲਾਿ ਸੁਣੀ ਅਤੇ
ਮੈਨੰ ਆਪਣੇ ਰਗੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਕਿਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵਜਆਦਾ ਪਰੇਰਨਾ ਵਮਲੀ।”
ਬ੍ੀ.ਈ.ਸੀ. ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨੰ ਸਵਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਪਰਾ ਸਾਲ ਕਾਰਜਕਰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਮਸ਼ ਰੇ
ਅਤੇ ਸਲਾਿ ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਨੰ ਸਵਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰ ਵਡ੍ੰ ਗ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ੀ ਪਿੁੰ ਚ ਸਥਾਨ
ਿੈ। ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/bec ਤੇ ਜਾਓ।

ਿ ਾਲਾ
ਂ ਵਨਊਡ੍ਸ ਿੁਣ ਅਿੱ ਗੇ
“ਸ਼ੈਂਟਲ ਕਾਰਟਰ ਟੇਲਰ ਅਤੇ ਕੋਲੀਨ ਕੋਲ ਨੰ ਡ੍ਰੈਗਨਸ ਡ੍ੇਨ ਵ ਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਸਫਲ ਵ ਕਰੀ ਾਰਤਾ ਲਈ ਧਾਈ ਿੋ ੇ। ਲ ਐਡ੍
ਧਣ ਦੀ ਿੋਰ ੀ ਵਬ੍ਿਤਰ ਸਵਥਤੀ ਵ ਿੱ ਚ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਉੱਦਮੀ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਨ ੇਂ ਨੌਕਰੀ ਾਧੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਿੱ ਤ ਪਰਨ ਿੈ –
ਅਤੇ ਸਾਡ੍ੇ ਕੋਲ ਪਰਵਤਭਾ ਦੀ ਮਜਬ੍ਤ ਬ੍ੁਵਨਆਦ ਿੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਈ ਉੱਦਮੀ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਆਪਣੇ ਵ ਚਾਰਾਂ ਨੰ ਅਗਲੀ ਡ੍ਰੈਗਨਜ ਡ੍ੇਨ ਕਿਾਨੀ ਵ ਿੱ ਚ
ਂ ਰਪਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਵਿਯੋਗ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ।”
ਬ੍ਦਲਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸੀਵਲਆਂ ਤੇ ਵ ਚਾਰ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟ
- ਮੇਅਰ ਪੈਟਵਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown)
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ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ ਿੱ ਡ੍ਾ ਸੋਚ ਵਰਿਾ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਪਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵ ਿੱ ਿ ਲਈ ਵਤਆਰ ਸੰ ਗਠਨ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ ਵਕ ਸਾਡ੍ੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵ ਿੱ ਚ ਾਧਾ, ਨੌਜ ਾਨ ਅਤੇ ਵ ਵ ਧਤਾ ਸਾਨੰ ਿੱ ਿਰਾ
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਵਨ ਸ਼
ੇ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵ ਸ਼ -ਵ ਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੰ ਅਿੱ ਗੇ ਧਾਉਂਦੇ ਿੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡ੍ਾ ਦੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵ ਿੱ ਚ ਸਵਥਤ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ
ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਵਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿੱ ਥੇ ਰਵਿਣ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਿਨ। ਅਵਜਿਾ ਜੁਵੜਆ ਿੋਇਆ ਸ਼ਵਿਰ ਬ੍ਣਨ ਲਈ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰ ਅਿੱ ਗੇ ਵਲਜਾ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੋ ੇ। ਸਾਨੰ Twitter, Facebook ਅਤੇ Instagram ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca
'ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ।
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