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ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਵਿਲੱਖਣ ਸਆੁਦ ਨ ੰ  ਲੱਭਣਾ 
ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਬਾਰੇ ਫੋਰਮ  ( Forum on Food Tourism) ਨਿੇਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਆਕਰਵਿਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗਾ  

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਿਾਨਦਾਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਿਾਨਦਾਰ ਤਜਰਬੇ ਇੱਕ ਕਲਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਇੱਕ 
ਮੰਜ਼ਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।  

ਸਥਾਨਕ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਿਾਧਾ ਅਤੇ ਰਸੋਈਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਅਤੇ ਮਵਹਮਾਨਵਨਿਾਜ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਦਮਤਾ ਕੋਵਿਿ, 
ਦੋਿੇਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨ ੰ  ਿਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਵਤਵਕਵਰਆ ਦੇ ਰ ਪ ਵਿੱਚ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਐਸੋਵਸਏਿਨਾਂ, ਆਰਵਥਕ ਵਿਕਾਸ 
ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਮਉਵਨਸਪਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਕੋਵਿਿਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੌਵਰਆਂ 
ਦੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਵਰਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  

“ਇਸ ਿੱਲ ਵਧਆਨ ਵਦੱਤੇ ਵਬਨਾਂ ਵਕ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਘੁੰ ਮਣ ਵਕਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ — ਭਾਿੇਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਿੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ 
ਪਵਰਿਾਰ ਨ ੰ  ਵਮਲਣ ਲਈ ਜਾਂ ਵਫਰ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਘੁੰ ਮਣਾ ਹੋਿੇ — ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਦਨ ਵਿੱਚ ਵਤੰਨ ਿਾਰ ਖਾਣਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ,” ਵਕਉਲਨੇਰੀ ਟ ਵਰਜ਼ਮ 
ਅਲਾਇੰਸ (Culinary Tourism Alliance) ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਵਕਊਵਟਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਬੇਕਾ ਮੈਕੇਂਜ਼ੀ (Rebecca Mackenzie) ਨੇ ਵਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 
ਅੱਗੇ ਵਕਹਾ, “ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਪਛਾਣਨਾ ਮਹੱਤਿਪ ਰਨ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ ਿਧੀਆ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ 
ਘੁੰ ਮਣ ਆਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਨ ੰ  ਵਜ਼ਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਵਹਣ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਿਧੇਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ 
ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਿਾਹ ਵਮਲਦਾ ਹੈ।”  

ਵਕਉਲਨੇਰੀ ਟ ਵਰਜ਼ਮ ਅਲਾਇੰਸ, ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇਕੋਨੋਵਮਕ ਵਡਿੈਲਪਮੈਂਟ ਆਵਫਸ (Economic Development Office) ਦੇ ਨਾਲ ਵਮਲ 
ਕੇ ਿਵਹਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬ ਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਬਾਰੇ ਫੋਰਮ (The 

Forum on Food Tourism) ਿਵਹਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ “ਜਗਹਾ ਦਾ ਸੁਆਦ” ਵਿਕਵਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱੁਖ ਵਹੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਹੱਤਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਿਾਮਲ ਹਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲ, ਵਤਓਹਾਰ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਮਨੋਹਰ ਥਾਿਾਂ, ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਨਰਮਾਤਾ, 
ਪਾਕ-ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕ ਲ, ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਗਾਉਣ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ, ਵਰਟੇਲਰ ਅਤੇ ਟ ਰ।  

ਵਦਨ ਭਰ ਚੱਲਣ ਿਾਲੇ ਸੈਿਨ ਵਿੱਚ ਿਾਮਲ ਹੋਿੇਗਾ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੌਜ ਦਾ ਸਵਥਤੀ ਨ ੰ  ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵਕ ਇਹ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 
ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਿੱਲ ਿਧਣ ਲਈ ਵਕੰਨਾ ਕੁ ਵਤਆਰ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਹੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਅਤੇ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜਹੀ ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਅਤੇ ਪਾਕ-
ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਜਰਵਬਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਬਰ ਉਤਿਾਹ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚਲੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 
ਅਗਿਾਈ ਅਧੀਨ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਲੰਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨਕ ਪਰਵਸੱਧ ਿੈਫ ਜੈਸਨ ਰੋਸੋ (Jason Rosso) ਦਾ ਮੱੁਖ ਸੰਬੋਧਨ ਿਾਮਲ ਹੋਿੇਗਾ। ਵਦਨ ਦੀ 
ਸਮਾਪਤੀ ਇੱਕ ਨੈਟਿਰਵਕੰਗ ਸੈਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਿੇਗੀ।  

“ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਵਜਹੀ ਮੰਜ਼ਲ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਵਜਸਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕਹਾਣੀ ਹੋਿੇ, ਭਾਿੇਂ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਵਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰੈਸਟੋਰੇਂਟਾਂ 
ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਭਾਈਿਾਲੀ ਹੋਿੇ ਜਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਬਹੁ-ਸੱਵਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਨਸਲੀ ਤਜਰਵਬਆਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੇਲ ਹੋਿੇ,” ਵਰਬੇਕਾ ਨੇ ਵਕਹਾ। 
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਹਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਫਰ ਇਹਨਾਂ ਤਜਰਵਬਆਂ 
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ਨ ੰ  ਇਕੱਠਾ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਨ ੰ  ਵਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਪ ਰਾ ਆਨੰਦ ਵਕਿੇਂ ਲੈ 
ਸਕਦੇ ਹਨ।” 

ਜਦ ਵਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜ ਦਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਮਹੱਤਿਪ ਰਨ ਹੈ, ਵਸਟੀ ਲਈ ਮੱੁਖ ਗੱਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਤਜਰਵਬਆਂ ਦੁਆਲੇ 
ਬਣੇ ਿਧੇਰੇ ਵਤਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨ ੰ  ਉਤਿਾਵਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਪਵਹਲਾ ਕਦਮ “ਜਗਹਾ ਦੇ ਸੁਆਦ” ਨ ੰ  ਸਪੱਿਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਵਰਭਾਵਿਤ 
ਕਰਨਾ ਹੈ।  

“ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕੋਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਖੁਦ-ਦ-ੇਫਾਰਮ-ਚੁਣੋ ਤੱਕ, ਪਾਕ-ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੇਿ 
ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ” ਇਕੋਨੋਵਮਕ ਵਡਿੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ (Economic Development Committee) ਦੇ ਮੁਖੀ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੈਫ ਬੋਮਨ (Jeff 

Bowman) ਨੇ ਵਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਿਵਿਧ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਾਂ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਸੱਵਭਆਚਾਰ ਦ ੇ
ਜ਼ਾਇਕੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਪੇਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਵਹਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੋਰਮ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ 
ਮਹੱਤਿਪ ਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।”  

ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਬਾਰੇ ਫੋਰਮ (The Forum on Food Tourism), ਜੋ ਵਕ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਿੱਚ ਿਾਮਲ ਅਤੇ 
ਵਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਿਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੱੁਲਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਪ ਰਾ ਿੇਰਿਾ ਹੇਠਾਂ ਹੈ: 

ਵਮਤੀ: ਮੰਗਲਿਾਰ, 27 ਸਤੰਬਰ 2016 

 ਸਮਾਂ: ਸਿੇਰੇ 9:00 ਤੋਂ ਿਾਮ 4:30 ਿਜੇ ਤਕ 

 ਸਥਾਨ: ਔਲਡਰਲੀ, 40 ਏਵਲਜ਼ਾਬੇਥ ਸਟਰੀਟ ਸਾਉਥ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ, L6Y 1R1 

 ਲਾਗਤ: ਮੁਫਤ (ਲੰਚ ਵਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ) 
 ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ21 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰ:ੋ www.universe.com/brampton-forum-on-food-tourism 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੌਿਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡਾ ਿਵਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਵਿਧ ਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਵਸੱਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਿੱਖ-ਿੱਖ ਭਾਿਾਿਾਂ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ 209 ਿੱਖ-ਿੱਖ ਨਸਲੀ ਵਪਛੋਕੜਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  
ਪਰਦਰਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨਿਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਨ ੰ  ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਿਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਵਨਕ ਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਿੱਧ ਰਹੀਆ ਂਆਿਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਵਿੱਚ ਖਵੋਲਹਆ ਵਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਸਵਿਕ ਹਸੋਵਪਟਲ, ਵਿਵਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਵਸਸਟਮ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

ਵਕਉਲਨੇਰੀ ਟ ਵਰਜ਼ਮ ਅਲਾਇੰਸ (Culinary Tourism Alliance) ਬਾਰ:ੇ ਪਾਕ-ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰ ਪ ਵਿੱਚ, ਵਕਉਲਨੇਰੀ ਟ ਵਰਜ਼ਮ 
ਅਲਾਇੰਸ (CTA) ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੁਨਰ ਅਤ ੇਤਜਰਬਾ ਹ ੈਜੋ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਮਾਰਵਕਵਟੰਗ ਪਵਹਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਵਥਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ 
ਸਫਲਤਾਪ ਰਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। CTA ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਿਭਰ ਵਿੱਚ ਭਜੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਕੁਿਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹ,ੈ ਜੋ 
ਅਵਜਹੀ ਬਹੁਮੁੱ ਲੀ ਸਮਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਜਸਨ ੰ  ਅੰਤਰਰਾਿਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਨਮਾਵਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ 
ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤ ੇਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀਆ ਂਪਰੋਫਾਈਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਵਤਰਤ ਵਗਆਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਿਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਿਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੜੁੇ 
ਮੌਵਕਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣਤੌੀਆਂ ਦੀ ਡ ੰ ਘੀ ਸਮਝ ਕਰਕੇ CTA ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਟਕਾਊ ਉਤਪਾਦ ਅਤ ੇਵਿਿਿ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਟਕਾਣੇ ਵਿਕਵਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਧੇਰੇ ਵਿਿੇਿ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ 
ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਿਾਮਲ ਹੈ ਉਤਪਾਦ ਮਾਲ ਸ ਚੀ ਅਤੇ ਵਹੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਿਮ ਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗਵਹਰਾਈ ਿਾਲੇ ਅੰਤਰਵਕਵਰਆਿੀਲ ਡਟੇਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣੇ, ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪਰਮੁੱ ਖ ਵਰਸਰਚ 
ਆਯੋਵਜਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਡ ੰ ਘੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਸਫਾਰਿਾਂ ਵਿਕਵਸਤ ਕਰਨ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ (ਉਤਪਾਦ ਬਾਰੇ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਰਿਾਈ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਵਤਆਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਤਣਾ। 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

http://www.universe.com/brampton-forum-on-food-tourism
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/CityBrampton
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ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 
ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 
ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 
905.874.3654|natalie.stogdill@brampton.ca 

 

 

 

 


