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ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਕਾਰਬੋਾਰੀ ਨਨਊਜ਼ਲੈਟਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਵਾਰਡ ਨ ਿੱ ਨਿਆ 

 
ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਿੁਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਵਿੱ ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੰਧੀ ਨਵਨਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨਨਕ ਨਨਊਜ਼ਲੈਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ 
ਅਿੱ ਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨ ਸਨੇ ਹੁਣੇ ਅਵਾਰਡ ਨ ਿੱ ਨਿਆ ਹੈ। 
 

ਨਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ – ਨਨਊਜ਼ਲੈਟਰ – ਇਲੈਕਟਰੋਨਨਕ ਸ਼ਰੇਣੀ ਨਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਬੀ...ਇਨਫੌਰਮਡ  ਈ- ਨਨਊਜ਼ਲੈਟਰ (b…informed e-

newsletter) ਲਈ, ਨਬ ਨਸ ਡੈਵਲੈਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ (Business Development Bank of Canada) (ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ.) (BDC) ਦੇ ਨਾਲ 
ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਵਿੱ ਚ, ਇਕੋਨੋਨਮਕ ਡੈਵਲੈਪਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ (Economic Developers Association of Canada) (ਈ.ਡੀ.ਏ.ਸੀ.) 
(EDAC) ਵਿੱ ਲੋਂ  ਇਿੱ ਕ ਮਾਰਕੀਨਟੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਅਵਾਰਡ (Marketing Canada Award) ਨ ਿੱ ਨਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੰੂ ਭਾਈਚਾਰੇ  ਾਂ ਖੇਿਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ 
ਨਵਕਾਸ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਿੇ ਕਾਰ ਕਰਮਾਂ 'ਿੇ ਨਧਆਨ ਕੇਂਦਨਰਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਿੱ ਕ ਇਲੈਕਟਰੋਨਨਕ ਨਨਊਜ਼ਲੈਟਰ ਨਵਿੱ ਚ ਉੱਿਮਿਾ ਲਈ ਮਾਨਿਾ ਨਮਲੀ ਸੀ। 
 
“ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਵਿੱ ਚ ਬਹੁਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,” ਇਕੋਨੋਨਮਕ ਡੈਵਲੈਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ (Economic 

Development Committee) ਦੇ ਮੁਖੀ, ਕਾਉਂਸਲਰ  ੈਫ ਬੋਮਨ (Jeff Bowman) ਨੇ ਨਕਹਾ। “ਈ-ਨਨਊਜ਼ਲੈਟਰ ਸੂਚਨਾ ਪਰਾਪਿ ਕਰਦੇ ਰਨਹਣ ਦਾ 
ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਿ ਹੀ ਵਧੀਆ ਿਰੀਕਾ ਹੈ ਅਿੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਨਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵਸ਼ਾਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਨਵਕਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਉੱਿਮਿਾ ਲਈ ਇਸਨੰੂ ਮਾਨਿਾ ਨਦਿੱ ਿੀ ਹੈ।” 
 

ਬੀ...ਇਨਫੌਰਮਡ  ਈ- ਨਨਊਜ਼ਲੈਟਰ ਸਥਾਨਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਿੇ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 6,300 ਿੋਂ ਵਿੱ ਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਮਹੀਨੇ ਨਵਿੱ ਚ ਦੋ 
ਵਾਰ (ਬਾਇ-ਮੰਥਲੀ) ਵਰਿਾਇਆ  ਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟਰੋਨਨਕ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਨੰੂ 2015 ਨਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਿਾ ਸੀ ਅਿੇ ਇਸ ਨਵਿੱ ਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 
ਦੀਆਂ ਕਹਾਨੀਆਂ, ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਕਰਮਾਂ, ਨਵੇਂ ਖੁਿੱ ਲਹਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਅਿੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਨਵਕਾਸ ਅੰਕੜੇ ਅਿੇ ਨਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਦਿੱ ਿੇ  ਾਂਦੇ 
ਹਨ।  
 

ਨਡਲੀਵਰੀ ਹੋਣ 'ਿੇ ਨ ੰਨੀ ਵਾਰ ਨਨਊਜ਼ਲੈਟਰ ਖੁਿੱਲਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਿਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਔਸਿ 32.5 ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਿੋਂ ਵਿੱ ਧ ਹੈ। ਵੰਡ ਪਨਹਲੇ ਅੰਕ ਦੇ ਬਾਅਦ 
ਿੋਂ 22 ਪਰਿੀਸ਼ਿ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਿੇ ਨਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਿੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਪਰਿੀਨਕਨਰਆ (ਫੀਡਬੈਕ) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਸਟੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂਪਣ ਅਿੇ ਸਫਲਿਾ ਨੰੂ 
ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਅਿੇ ਲੇਆਉਟ ਨੰੂ ਲਗਾਿਾਰ ਨਵਕਨਸਿ ਕੀਿਾ ਅਿੇ ਸੋਨਧਆ ਹੈ।  
 

ਈ.ਡੀ.ਏ.ਸੀ. (EDAC) ਦੇ ਮਾਰਕੀਨਟੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਅਵਾਰਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਨਰਆਂ, ਨ ਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਨਟੰਗ ਦੇ ਯਿਨਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਸਫਲਿਾ 
ਪਰਾਪਿ ਕੀਿੀ ਹੋਵੇ, ਨੰੂ ਮਾਨਿਾ ਨਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ. (BDC) ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਸਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਵਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਿੇ  ਾਂਦੇ ਹਨ। 
 

ਈ.ਡੀ.ਏ.ਸੀ. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 1968 ਿੋਂ ਖੇਿਰ ਨਵਿੱ ਚ ਸਰਬੋਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਨਵਕਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਈ.ਡੀ.ਏ.ਸੀ. ਅਿੇ 
ਮਾਰਕੀਨਟੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਅਵਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ  ਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ http://edac.ca/ 'ਿੇ  ਾਓ।  
 

ਅਵਾਰਡ ਨ ਿੱ ਿਣ ਵਾਲਾ ਬੀ...ਇਨਫੌਰਮਡ  ਈ- ਨਨਊਜ਼ਲੈਟਰ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਵਾਸਿੇ ਸਾਈਨ ਅਿੱ ਪ ਕਰਨ ਲਈ Click here ਇਿੱਥੇ ਕਨਲਿੱ ਕ ਕਰੋ। 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਿੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸ਼ਨਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਵਨਵਧ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਨਸਿੱ ਧ ਹੈ  ੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਨਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰਦਰਨਸ਼ਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨਨਵਾਸੀਆ ਂਅਿੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਨਲਆਂ ਨੰੂ ਨਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਿੀਨਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਨਕ ਸਹੂਲਿਾਂ ਅਿੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਿੋਂ ਿੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾ ਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਨਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਿਕ ਪਹੰੁਚ ਨਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਨਵਿੱ ਚ ਖਨੋਲਹਆ ਨਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਸਨਵਕ ਹਸੋਨਪਟਲ, ਨਵਨਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਨਸਸਟਮ ਦਾ ਨਹਿੱ ਸਾ ਹੈ,  ੋ ਨਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਿੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਕਨਮਉਨਨਟੀ ਹਸਪਿਾਲਾਂ ਨਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ  ਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਿੇ  ਾਓ  ਾਂ Twitter 'ਿੇ @CityBrampton ਨੰੂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
 
 

 
ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਨਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਨਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  
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