
 

 

 

11 ਫਰਵਰੀ 2016 16-08 

 

ਆਂਟਰਪ੍ਰਨਿਰ ਨਪ੍ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ: Unlock Your Big Idea (ਆਪ੍ਣੇ ਵੱਡ ੇਨਵਚਾਰ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲਹੋ ) 
$60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਲਬਧ 

 
ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਮੰਗਲਵਾਰ, 9 ਫਰਵਰੀ ਨ ੰ  ਹੰਬਰ ਕਾਲਜ ਵਵਖੇ, ਪ ਰੇ ਪੱਛਮੀ GTA ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ 
ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਵਪਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕੀਤੀ। Unlock Your Big Idea ਵਪਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ 
ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਨ ੰ  ਵ ੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ ੰ ਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  
 

ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਪਰਕਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ 
ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰ ਪ ਵਵੱਚ ਉਪਲਬਧ $60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ। Unlock Your Big Idea ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ 
ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਦਮ ਵਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। 
 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਖੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਆਂਟਰਵਪਰਨਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ, ਡੈਵਨਸ ਮੈਕਕਲੁਰ (Denise McClure) ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ, “Unlock Your Big 

Idea ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਵਪਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਨ ੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਵਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਰਹੇ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਵੱਚ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਵਦਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।” 
 

ਜੈਕਬ ਫਾਰਜੋਉ (Jacob Farjou), ਬਰੈਂਪਟਨ ਆਂਟਰਵਪਰਨਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਗਾਹਕ ਅਤੇ Trainsmart Wellness ਦੇ 
ਮਾਲਕ, Unlock Your Big Idea ਵਵੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। “ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ 
ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨ ੰ  ਵਮਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਪਲਬਧ ਅਵਾਰਡ, ਅਸਲ ਵਵੱਚ ਪਰੋਤਸਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ।” 
 

ਉਪਲਬਧ ਇਨਾਮ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਵੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਸਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਪਵਹਲਾ ਇਨਾਮ $10,000 ਦਾ ਅਤੇ ਦ ਜੇ ਸਥਾਨ ਲਈ $2,500 ਦਾ 
ਇਨਾਮ ਵਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: 

 ਵਬਹਤਰੀਨ “ਵਨਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਤਆਰ” ਕੰਪਨੀ 
 ਵਬਹਤਰੀਨ ਵਵਘਨਕਾਰੀ ਖੋਜ (Disruptive Innovation) 

 ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਵਬਹਤਰੀਨ ਨਵੀਂ ਖੋਜ 

 ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਵਬਹਤਰੀਨ ਨਵੀਂ ਖੋਜ 

 ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 

 

Unlock Your Big Idea ਲਈ ਅਰ ੀਆਂ 18 ਮਾਰਚ 2016 ਨ ੰ  ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਵਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨ ੰ  ਜਲਦੀ ਨਾਲ 
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਵੱਚ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਆਂਟਰਵਪਰਨਰ ਸੈਂਟਰ 23 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  
ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਸਾਊਥ ਫਲੈਚਰ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਵਜਤ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
 

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦਵਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 7 ਅਪਰੈਲ 2016 ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। 5 ਮਈ 
2016 ਨ ੰ  ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ ਆਫ ਟੋਰੋਂਟੋ ਵਮਸੀਸੌਗਾ (UTM) ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਵੱਚ ਵਨਯਤ ਆਖਰੀ ਵਪਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਆਖਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ 
ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
 
 
 
 



 

 

ਵਪਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੀਲ ਵਵੱਚ ਓਨਟੈਰੀਓ ਨੈਟਵਰਕ ਆਫ ਆਂਟਰਵਪਰਨਰ ਦੇ ਮਾਵਧਅਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱ ਖ ਸਪਾਂਸਰ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਵਸਲੈਂਸ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਵਰਸਰਚ ਕਮਸ਼ਵਰਅਲਾਇਜੇਸ਼ਨ (RIC) ਸੈਂਟਰ, ਹੰਬਰ ਕਾਲਜ ਅਤੇ 
ਹੰਬਰ ਲਾਂਚ, UTM ਅਤੇ i-Cube, ਵਮਸੀਸੌਗਾ ਸਮਾਲ ਵਬ ਨਸ ਏਟਂਰਪਰਾਈ  ਸੈਂਟਰ, ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਆਂਟਰਵਪਰਨਰ ਸੈਂਟਰ। 
 

Unlock Your Big Idea ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ www.UYBIpitch.com 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ Twitter: @uybipitch 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨ ੰ  ਫਾਲੋ 
ਕਰਕੇ ਤਾ ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
 

ਬਰੈਂਪ੍ਟਿ ਬਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਵਵਧ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਵਸੱਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਵਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  
ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਵਲਆਂ ਨ ੰ  ਵਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਵਨਕ ਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇ ੀ ਨਾਲ 
ਵੱਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਵਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਵਵੱਚ ਖਵੋਲਹਆ ਵਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਸਵਵਕ ਹਸੋਵਪਟਲ, ਵਵਵਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਵਸਸਟਮ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਵਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
 

- 30 - 
 

   
 
ਮੀਡੀਆ ਸੰਪ੍ਰਕ 
ਨੇਟਾਲੀ ਸਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 

http://www.uybipitch.com/
http://www.twitter.com/uybipitch
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/citybrampton

