ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਰੇ ਰਿਕਰੇਤਾਿਾਂ ਦਾ ਰਸਟੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (2 ਅਪਰੈਲ, 2019) – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੀਰਿਾਰ, 2 ਮਈ ਨੰ ਸਿੇਰੇ 9:30 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਰਹਰ 12:30 ਿਜੇ ਤੱ ਕ ਰਸਟੀ ਹਾਲ
(City Hall) ਰਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਦਜੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਰਿਰਸ ਿੈਂਡਰ ਟਰੇਡਸ਼ੋ (Reverse Vendor Tradeshow) ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਕਰੇਤਾਿਾਂ ਨੰ ਰਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ਕਾਂ, ਟਲਸ ਅਤੇ ਪਰਰਕਰਰਆਿਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਰਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਜੇਕਰ ਰਿਕਰੇਤਾਿਾਂ ਕੋਲ ਅਰਜਹਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਹਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੰ ਉਹ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿੱ ਚ ਿੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰੰ ਤ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਪਤਾ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਕ ਇਹ ਰਕਿੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 2 ਮਈ ਨੰ ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱ ਛੁਕ ਰਿਕਰੇਤਾਿਾਂ ਲਈ
www.brampton.ca/ReverseVendorTradeshow ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਰਰਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਟਰੇਡਸ਼ੋ ਰਿੱ ਚ, ਰਸਟੀ ਰਡਿੀਜਨਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀਰਨਧੀ ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ੍ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਕਰਨ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜਦ ਹੋਣਗੇ।
ਰਿਕਰੇਤਾਿਾਂ ਕੋਲ ਰਸਟੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਪਰੋਰਕਉਰਮੈਂਟ (ਖਰੀਦ) ਦੇ ਪਰਕਾਰਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਿੇਗਾ, ਰਜਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬ੍ੋਲੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ।
ਟਰੇਡਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱ ਲਣ ਿਾਲੇ ਛੋਟੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਇਸ ਤੇ ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਨਗੇ ਰਕ ਰਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਰਕਿੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ।
ਰਪਛਲੇ ਸਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿੱ ਚ ਰਰਿਰਸ ਿੈਂਡਰ ਟਰੇਡਸ਼ੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬ੍ਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 120 ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਨਿੇਂ ਰਿਕਰੇਤਾਿਾਂ ਨੇ ਰਸਟੀ ਕੋਲ ਰਰਜਸਟਰੇਸ਼ਨ
ਕਰਿਾਇਆ ਹੈ।
ਝਲਕੀਆਂ


ਰਰਿਰਸ ਿੈਂਡਰ ਟਰੇਡਸ਼ੋ ਿੀਰਿਾਰ, 2 ਮਈ ਨੰ ਸਿੇਰੇ 9:30 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਰਹਰ 12:30 ਿਜੇ ਤੱ ਕ, ਕਨਸਰਿੇਟਰੀ, ਰਸਟੀ ਹਾਲ, 2 ਿੈਰਲੰਗਟਨ
ਸਟਰੀਟ ਿੈਸਟ (Conservatory, City Hall, 2 Wellington Street West) ਰਿਖੇ ਹੋਿੇਗਾ।



ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਡਿੀਜਨਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀਰਨਧੀ ਗੱ ਲਬ੍ਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜਦ ਹੋਣਗੇ।



ਸਿੇਰੇ 10 ਤੋਂ 10:30 ਿਜੇ ਤੱ ਕ ਅਤੇ 11:30 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਰਹਰ ਤੱ ਕ ਿੈਸਟ ਟਾਿਰ (ਡਬ੍ਲਯ.ਟੀ.) ਟਰੇਰਨੰਗ ਰਮ 2ਏ (West Tower (WT)
Training Room 2A) ਰਿੱ ਚ 30 ਰਮੰ ਟਾਂ ਦਾ ਇੱ ਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਰਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਤੇ ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰੇਗਾ ਰਕ ਰਸਟੀ ਦੇ
ਨਾਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਰਕਿੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ।



ਸਟਾਫ BidsandTenders.ca website ਤੇ ਰਰਜਸਟਰ ਕਰਨ ਰਿੱ ਚ ਰਿਕਰੇਤਾਿਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜਦ ਹੋਿੇਗਾ।



ਅੰ ਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਰਰਕੰ ਗ 2 ਿੈਰਲੰਗਟਨ ਸਟਰੀਟ ਿੈਸਟ (2 Wellington Street West) ਅਤੇ 41 ਜੌਰਜ ਸਟਰੀਟ ਸਾਊਥ (41 George
Street South) ਰਿਖੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ।

ਹਿਾਲਾ
“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਹ ਜਾਣਨ ਬ੍ਾਰੇ ਿੱ ਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਰਸਟੀ ਰਿੱ ਚ ਰਿਕਰੀ ਰਕਿੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ,
ਰਸਟੀ ਸਮਾਨ, ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਰਿੱ ਚ $250 ਰਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਪਰੋਰਕਉਰ (ਖਰੀਦ) ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਰਿਰਸ ਿੈਂਡਰ ਟਰੇਡਸ਼ੋ, ਰਿਕਰੇਤਾਿਾਂ ਲਈ ਰਸਟੀ ਦੇ

ਰਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਰਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱ ਲਬ੍ਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ੍ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬ੍ਹੁਤ ਿਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ
ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨੰ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਨਰਪੱ ਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਰੋਰਕਉਰਮੈਂਟ (ਖਰੀਦ) ਪੱ ਧਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬ੍ੱ ਧ ਹਾਂ।”
-

ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown)

-30ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਾਨੰ Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
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