
 

 

 

6 ਨਵੰਬਰ, 2018 

ਸਟਾਰਟਅਪ ਵੀਕੈਂਡ ਕਾਰਜਕਰਮ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਕਈ ਸੰਭਾਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਰਬੋਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਪਰਵੇਰਤ ਕੀਤਾ  

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਇਸ ਬੀਤੇ ਵੀਕੈਂਡ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਅਤੇ ਤੀਬਰ 54 ਘੰਵਟਆਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਅਿੱ ਠ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਸਟੀ ਹਾਲ (Brampton City 

Hall) ਵਵਖੇ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਵਪਾਰੀਕਰਣ ਨ ੰ  ਅਪਨਾਇਆ।  

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਅਤ ੇ(Brampton Entrepreneur Centre) ਨੇ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਪੀਲ (Startup Peel) ਦੇ ਨਾਲ 
ਵਮਲ ਕੇ, 2-4 ਨਵੰਬਰ ਨ ੰ  ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ ਵ ੰਗਸ (ਆਈ.ਓ.ਟੀ.) ਟੈਕਸਟਾਰਸ ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵੀਕੈਂਡ (Peel Region 
Internet of Things (IoT) Techstars Global Startup Weekend) 2018 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਵਜਿੱ  ੇ 100 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਵਡਜਾਈਨਰ, 
ਵਵਕਾਸਕਾਰ, ਵਵਕਰੇਤਾ (ਮਾਰਕੀਟਰਸ) ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ - ਵਵਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋਏ – ਵਜਹਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਅਿੱ ਧੇ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਸਨ।    

ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਚੌਵੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱ ਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਵੀਕੈਂਡ ਦੀ 
ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਅਿੱ ਠ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ, ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਵਸਿੱ ਵਖਅਕਾਂ ਨੇ ਅਰੰਵਭਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨ ੰ   
ਵਨਊਨਤਮ ਵਵਵਹਾਰਕ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਐਮ.ਵੀ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਵੀਕੈਂਡ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ-ਦ ਜੇ ਨ ੰ  ਸਵਹਯੋਗ ਵਦਿੱ ਤਾ। 

 

ਵੀਕੈਂਡ ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਦੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਪਰਵਸਿੱ ਧ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਔਫਸੈਟ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਚੈਂਜ (ਓ.ਐਮ.ਐਕਸ) ਦੀ ਸੰਸ ਾਪਕ ਅਤੇ 
ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. (CBC) ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਜੈਨ ਡੈਨ (Next Gen Den) ਦੀ ਨਵੀਂ “ਡਰੈਗਨ” (“Dragon”) ਵਨਕੋਲ ਵਰਕਾਈਡਂ (Nicole Verkindt) ਨੇ 
ਵਵਕਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਰਾਤ (Pitch night) ਨ ੰ  ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਮਹਿੱਤਵ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ। ਵੀਕੈਂਡ ਨ ੰ  ਵਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ 
ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਾਈਡਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਵਿੱ ਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਐਗਜੀਵਕਊਵਟਵ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰੀਤੀ ਮਵਲਕ (Preeti Malik), 

ਸੰਸ ਾਪਕ ਅਤੇ ਕੈਟਾਵਲਸਟ ਵਬਰਅਨ ਲੀ (Bryan Li) ਅਤੇ ਪਰਪਜਫੁਲ ਸੈਵਲੰਗ (Purposeful Selling) ਦੇ ਸੰਸ ਾਪਕ ਜੀਨ ਵਨਕਰਸਨ (Jean 

Nickerson) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।  

ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨ ੰ , ਵਤੰਨ ਜੇਤ  ਵਪਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਤ ਆਂ ਨ ੰ  ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮਾਨ ਦੇ ਪੈਕੇਜਾਂ, ਵਪਰੰ ਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ 
ਕੋਵਚੰਗ, ਮੈਂਬਰਵਸ਼ਪਸ ਅਤੇ ਵਗਫਟ ਕਾਰਡ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਿੱ ਲ $10,000 ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਵਮਵਲਆ। 

ਪਵਹਲਾ (ਫਸਟ ਪਲੇਸ): ਬੀਪ 

ਕਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਨਵਾਸੀ ਜੇਤ  ਟੀਮ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਵਜਸਨੇ ਇਿੱਕ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਅਲਾਰਮ ਘੜੀ ਦੇ ਮ ਲ ਰ ਪ (ਪਰੋਟੋਟਾਈਪ) ਦਾ 
ਵਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਆਈ.ਓ.ਟੀ. ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਵਸਰ, ਪਵਹਲੀ 
ਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸਦੇ ਵਿੱ ਜਣ 'ਤ ੇਜਾਗ ਜਾਓ, ਸੁਿੱ ਤੇ ਹੋਇਆਂ ਨ ੰ  ਜਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਬਸਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਲਆਉਣਾ। 
 

ਟੀਮ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਰਮਵੀਰ ਬੋਲਾ (Parmveer Bola), ਵਪਰਆਦਰਵਸ਼ਨੀ ਸਾਹਾ (Priyadarshini Saha), ਜੈਕਲੀਨ ਟੁਓਂਗ (Jacqueline 

Truong), ਮੁਕੀ  ਖਾਨ (Muqeeth Khan) ਅਤੇ ਰੋਮ ਰੈਮੋਸ (Rome Ramos)। ਮਜੇਦਾਰ ਤਿੱ  : ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਉਮਰ 14 
ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੈ।   



 

 

 

ਦ ਜਾ (ਸਕੰੈਡ ਪਲੇਸ): ਯ -ਟਰਕੈ  

ਆਨ-ਵਡਮਾਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹ ਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਵਰਤ, ਯ -ਟਰੈਕ (Ü-track) ਇਿੱ ਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਟਰਾਂਵਜਟ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਵਿੱ ਚ 
ਟਰਾਂਵਜਟ ਨ ੰ  ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ ਵਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ,  ਾਂ-ਵਟਕਾਣਾ ਅਤੇ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਬਿੱ ਸਾਂ ਦੀ ਸਮਰਿੱ ਾ। ਐਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 
ਟਰਾਂਵਜਟ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਵਿੱ ਧ ਸ ਵਚਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਵਿੱ ਚ ਸਮਰਿੱ  ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 

 

ਸਮ ਹ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਭੈ ਰੰਧਾਵਾ (Abhay Randhawa), ਆਰਾਇਆ ਆਦ (Aaraya Aad), ਐਡਮੰਡ ਲੈਮ (Edmond Lam), ਜੈਕਬ 
ਮੇਕਸਾਵਨਹ  (Jacob Meksavanh) ਅਤੇ ਨਾ ਨ ਕੌਲਸ (Nathan Coulas) 

ਤੀਜਾ ( ਰਡ ਪਲੇਸ): ਐਸਟ ਏਆਰ (StoAR) 

ਵਰਚੁਅਲ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਪਰਵਸਿੱ ਧੀ ਤੇ ਅਧਾਵਰਤ, ਐਸਟ ਏਆਰ (StoAR) ਇਿੱ ਕ ਸਧਾਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਵਮਆਨੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨ ੰ  
ਵਧੀਕ ਅਸਲੀਅਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਿੱ ਕ ਵਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਾਂਗ ਐਸਟ ਏਆਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ – ਐਪ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨ ੰ , ਵਰਟੇਲ 
ਸਟੋਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੀਨ  ਨ ੰ  ਅਸਲ ਬਰਾਊਵਜੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ 
ਅਸਲੀ ਹੋਂਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਵਜਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਉਹ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

ਟੀਮਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਮਾਰਵਟਨਾ ਵਸਮੋਨਡਸ (Martina Simmonds), ਪਰਮ ਠਿੱ ਕਰ (Param Thakkar), ਵਕਰਸ ਉਵਜਮੋਟੋ (Chris 

Ujimoto), ਕਾਰਵ ਕ ਰਮੇਸ਼ਕੁਮਾਰ (Kaarthick Rameskumar), ਸ਼ੰਗੀ ਨ ਪਰਭਹਰਨ (Shangheethan Prabaharan) ਅਤੇ ਈਮਾਦ ਅਲੀ 
(Emad Ali)। 

ਹਵਾਲੇ 

“ਇਸ ਸਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਟੈਕਸਟਾਰਸ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵੀਕੈਂਡ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਵਰਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਉੱਦਮੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਅਗਲੇ ਪਿੱਧਰ ਤਿੱ ਕ ਵਲਜਾਣ 
ਲਈ, ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਵਸਿੱ ਵਖਅਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਉੱਦਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਪਰੇਵਰਤ ਹੋਏ ਸਨ।” 

- ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੈਫ ਬੋਮੈਨ (Jeff Bowman), ਇਕੋਨੋਵਮਕ ਡੈਵਲੈਪਮੈਂਟ ਚੇਅਰ 

 

“ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨ ੰ  ਸ ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਰਸ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵੀਕੈਂਡ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ  ਾਂ, ਮੌਕਾ 
ਦੇਣ ਅਤੇ ਐਮ.ਵੀ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਡਰਸਟੀ ਦੇ ਆਗ ਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂਟਰਵਸ਼ਪ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਜਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਕਸਟਾਰਸ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵੀਕੈਂਡ ਵਵਿੱ ਚ ਸ ਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।” 

- ਮੇਲੋਨੀ ਕੈਂਪਬੈਲ (Melloney Campbell), ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਲੀਡਰ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਪੀਲ 
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ਟਕੈਸਟਾਰਸ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵੀਕੈਂਡ ਬਾਰ ੇ 

ਟੈਕਸਟਾਰਸ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵੀਕੈਂਡ 54-ਘੰਵਟਆਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਕਾਰਜਕਰਮ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਸਿੱ ਖਦੇ ਹਨ ਵਕ ਵੀਕੈਂਡ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਵਕਵੇਂ 
ਕਰਨਾ ਹੈ। 2007 ਤੋਂ, ਟੈਕਸਟਾਰਸ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵੀਕੈਂਡ ਨੇ 200,000 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਭ ਤਪ ਰਵ ਵਵਵਦਆਰ ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 150 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ  ਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 



 

 

ਭਾਗੀਦਾਰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨ ੰ  ਅਗਲੇ ਪਿੱਧਰ ਤਿੱਕ ਵਲਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਵਸ਼ਾਲ ਵਵਸ਼ਵਵਵਆਪੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 
 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਵਿੱ ਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਵਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤ ੇਵਵਵਵਧਤਾ ਸਾਨ ੰ  ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਵਵਸ਼ਵ-ਵਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦ ੇਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਵਿੱਚ ਸਵ ਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 
ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇਿੱ  ੇਰਵਹਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦ ੇਹਨ। ਅਵਜਹਾ ਜੁਵੜਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਵਹਰ ਬਣਨ ਲਈ 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਬੇਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨ ੰ  Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 
 
 
  

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਵਕਰਸਟੀਨ ਸ਼ਰਮਾ (Christine Sharma) 

ਮੀਡੀਆ ਵਰਲੇਸ਼ਨਸ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

905.874.2880 | christine.sharma@brampton.ca 
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