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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਂਟਰਪ੍ਪਰਨਰ ਸੈਂਟਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ ਿੱ ਚ 
ਮਾਰਪ੍ਿਪ੍ਟਿੰ ਗ ਨ ਿੰ  ਪ੍ਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨ ੀਆਂ ਸ਼ੁਰ ਆਤਾਂ ਲਈ ਚ ੈੱਿ ਪ੍ ਿੱ ਤੇ ਗਏ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਕ੍ੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਨਤਕ੍ ਸਬੰ੍ਧ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਕ੍ਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਖ ਦੀ ਮੁਖੀ ਚਚਿੱ ਤਰਾ ਆਨੰਦ (Chitra Anand) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੰੂ 
ਕ੍ੋਰਟਯਾਰਡ ਮੈਰੀਅਟ (Courtyard Marriot) ਚਵਖੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ੍ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬ੍ਾਤ ਕ੍ੀਤੀ। 
 
 

ਆਨੰਦ ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਚਵਸ਼ਾ ਸੀ ਮਾਰਚਕ੍ਚਟੰਗ ਦਾ ਭਚਵਿੱ ਖ: ਪਰਚਲਨ, ਟੈਕ੍ਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਚਵਹਾਰ (The Future of Marketing: Trends, Technology and 

Consumer Behaviour)।  ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ: ਟੈਕ੍ਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਤਰੀਕ੍ੇ ਨੰੂ ਬ੍ਦਲ ਚਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਰਚਕ੍ਚਟੰਗ ਦੇ “ਪੁਰਾਣੇ” ਤਰੀਕ੍ੇ ਹੁਣ ਕ੍ਾਰੋਬ੍ਾਰ ਦੀਆਂ 
ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰ ਰਹੇ ਹਨ।  
 
 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਚਪਰਨਰ ਸੈਂਟਰ (BEC) ਨੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸੂਬ੍ੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੈਟਵਰਚਕੰ੍ਗ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬ੍ਾਨੀ ਕ੍ੀਤੀ। ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਚਵਿੱ ਚ, 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਂ  ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਚਵਿੱ ਚ $45,000 ਚਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਚਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਰ ਕੰ੍ਪਨੀ (Starter Company) ਪਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਕ੍ੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਚਕ੍ 
ਓਨਟੈਰੀਓ ਚਵਿੱ ਚ ਕ੍ੋਈ ਛੋਟਾ ਕ੍ਾਰੋਬ੍ਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕ੍ਰਨ ਜਾਂ ਚਕ੍ਸੇ ਛੋਟੇ ਕ੍ਾਰੋਬ੍ਾਰ ਦਾ ਚਵਸਤਾਰ ਕ੍ਰਨ ਚਵਿੱ ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਚਤਆਰ ਕ੍ੀਤਾ ਚਗਆ ਇਿੱਕ੍ 
ਉੱਦਮ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।  
“ਛੋਟੇ ਕ੍ਾਰੋਬ੍ਾਰ ਸਾਡਾ ਅਚਹਮ ਚਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਭਚਵਿੱ ਖ ਨੰੂ ਆਕ੍ਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬ੍ਹੁਤ ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ,” ਮੇਅਰ ਚਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda 

Jeffrey) ਨੇ ਚਕ੍ਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਚਕ੍ਹਾ, “ਸਟਾਰਟਰ ਕੰ੍ਪਨੀ (Starter Company) ਵਰਗੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡ ੇਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ੈਰੀਅਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚਵਿੱ ਚ ਹੀ 
ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮ ਸਬੰ੍ਧੀ ਹੁਨਰਾਂ ਨੰੂ ਚਵਕ੍ਚਸਤ ਕ੍ਰਨ ਚਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕ੍ਰਦੇ ਹਨ। 
 
 

ਇਕ੍ੋਨੋਚਮਕ੍ ਚਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕ੍ਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਕ੍ਾਉਂਸਲਰ ਜੈਫ ਬ੍ੋਮਨ (Jeff Bowman) ਨੇ, ਸਚਹ-ਮੁਖੀ ਕ੍ਾਉਂਸਲਰ ਡਗ ਚਵਹਲੈਨਸ (Doug Whillans) ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਲ ਕ੍ੇ 
ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕ੍ਰਨ ਚਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕ੍ੀਤੀ। ਕ੍ਾਉਂਸਲਰ ਬ੍ੋਮਨ (Bowman) ਨੇ ਚਕ੍ਹਾ ਚਕ੍ “ਚਮਸ ਆਨੰਦ ਇਿੱਕ੍ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਕ੍ਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਜਹਾ ਸੁਨੇਹਾ 
ਚਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਿੱ ਜ ਦੇ ਕ੍ਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।”  ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਚਕ੍ਹਾ, “ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਚਪਰਨਰ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਚਕ੍ਸਮ ਦੇ ਚਸਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ੍ 
ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕ੍ੇ ਪੇਸ਼ ਕ੍ਰਕ੍ੇ ਬ੍ਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਚਹਤ ਹਾਂ।”  
 
 

ਚਡਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਚਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰਿੱਕ੍ੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਚਧਅਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕ੍ੇ ਪੇਸ਼ ਕ੍ਰਦੀ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਤਰੀਕ੍ੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਚਕ੍ਚਰਆ 
ਕ੍ਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਭਾਚਵਤ ਕ੍ਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿੱਕ੍ ਚਸਿੱ ਧੀ ਪਹੰੁਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੈਫਰਲ-ਆਧਾਚਰਤ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬ੍ਣ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸ਼ਕ੍ਤੀ ਕ੍ਾਰੋਬ੍ਾਰ 
ਦੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਕ੍ੋਲ ਤਬ੍ਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਮਸ ਆਨੰਦ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕ੍ੀਤਾ ਚਕ੍ ਇਸ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਦਾ ਕ੍ੀ ਅਸਰ ਪੈ ਚਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਇਿੱ ਕ੍ ਅਰਥਪੂਰਨ 
ਤਰੀਕ੍ੇ ਨਾਲ ਚਕ੍ਵੇਂ ਸਮਚਿਆ ਜਾ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ। 
 
 

ਸਟਾਰਟਰ ਕੰ੍ਪਨੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸੂਬ੍ੇ ਦੇ ਯੂਥ ਜੌਬ੍ਸ ਸਟਰੈਟੇਜੀ (Youth Jobs Strategy) ਰਾਹੀਂ ਆਰਚਥਕ੍ ਸਹਾਇਤਾ ਚਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
ਐਟਂਰਚਪਰਨਰ ਸੈਂਟਰ ਵਰਗ ੇਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਚਮਊਚਨਸਪਲ ਆਚਫਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਈ ਸਰੋਤਾਂ ਚਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ੍ ਹੈ ਚਜਸਦਾ ਚਕ੍ਸੇ ਕ੍ਾਰੋਬ੍ਾਰ ਨੰੂ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕ੍ਰਨ ਜਾਂ ਕ੍ਾਰੋਬ੍ਾਰ ਦਾ ਚਵਸਤਾਰ ਕ੍ਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕ੍ਦੇ ਹਨ। 
 
 
ਸਟਾਰਟਰ ਕੰ੍ਪਨੀ ਗਰਾਂਟ ਪਰਾਪਤ ਕ੍ਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ: ਲੀਸਾ ਕ੍ਲਾਰਕ੍ (ਲਾਲਾ ਵੈੈੱਲਨੈਸ) [Lisa Clarke (Lala Wellness)], ਮੈਰੀ ਮੁਚਸਸੀ (ਮੈਕ੍ ਚਫਿੱ ਟਨੈਸ) [Mary 

Musisi (Mack Fitness)], ਅਮਾਂਡਾ ਲੀ (ਚਨਊਚਟਰਸ਼ਨ. ਵੈੈੱਲਨੈਸ. ਚਸੰਪਲੀਫਾਈਡ) [Amanda Li (Nutrition. Wellness. Simplified)], ਚਕ੍ਰਸਟਲ ਸਚਮਿੱ ਥ 
(ਪਾਰਟੀ ਹੇਵਨ [Crystal Smith (Party Haven)], ਫਰਾਂਸਸਕ੍ੋ ਚਗਉਚਲਆਨੋ (ਸਾਉਂਡਡਰਾਈਵ ਚਰਕ੍ਾਰਡਸ [Francesco Giuliano (Soundrive Records)], 
ਚਹਲੇਰੀ ਵੈਬ੍ਸਟਰ (ਵੈਬ੍ਸਟਰ ਨੇਚਰੋਪੈਚਥਕ੍) [Hillary Webster (Webster Naturopathic)], ਓਚਲਵਰ ਬ੍ਾਰਟੋਸੇਕ੍ (ਨੋਰਦਰਨ ਟੈਕ੍) [Oliver Bartoszek 



 

 

(Northern Tech)], ਲਵਦੀਪ ਐਲਡੀ ਪੁਰੀ (ਲਾਰੂਪ ਮਾਰਚਕ੍ਚਟੰਗ [Lovedeep 'LD Puri (Laroop Marketing)] ਅਤੇ ਜਰਮੀਨ ਬ੍ੈਂਕ੍ਸ (ਆਥੰਟੀਚਸਟੀ) 
[Jermaine Banks (Authenticity)]। 
 

BEC ਕ੍ਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕ੍ਰਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਸ ਚਵਿੱ ਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਵਅਕ੍ਤੀਗਤ ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਵੀ 
ਪੇਸ਼ ਕ੍ਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਚਪਤ ਕ੍ਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਚਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਿੱਕ੍ ਪਹੰੁਚ ਚਬੰ੍ਦੂ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਲਈ 
www.brampton.ca/bec 'ਤੇ ਜਾਓ।  
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ: ਕੈ੍ਨੇਡਾ ਚਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ ਸ਼ਚਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਚਵਚਵਧ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਚਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਚਪਛੋਕ੍ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ੍ਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰਦਰਚਸ਼ਤ ਕ੍ਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਚਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਚਲਆਂ ਨੰੂ ਚਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਚਵਧੀਆਂ (ਰੇਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਚਨਕ੍ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈ੍ਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਚਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ੍ ਤਕ੍ ਪਹੰੁਚ ਚਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਚਵਿੱ ਚ ਖਚੋਲਹਆ ਚਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਚਸਚਵਕ੍ ਹਸੋਚਪਟਲ, ਚਵਚਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਚਸਸਟਮ ਦਾ ਚਹਿੱ ਸਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਚਕ੍ 
ਕੈ੍ਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਕ੍ਚਮਉਚਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ੍ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੰੂ ਫਾਲੋ ਕ੍ਰੋ। 
 

 
 
 
 

ਮੀਡੀਆ ਸਿੰ ਪਰਿ 
ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਚਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋ੍ਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਚਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   
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