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اپنے تصور کو عملی جامہ (: Entrepreneur pitch competitionکا مقابلہ ) اشتہاری مہمکاروباری حضرات کے لیے 

 (Unlock Your Big Idea) پہنائیے

 قعامو ےڈالر سے زیادہ جیتنے ک 60,000
 

( نے business support agenciesکی بزنس سپورٹ ایجنسیز )( western GTAفروری ویسٹرن جی ٹی اے ) 9برامپٹن، اونٹاریو: منگل، 

میں کاروباری حضرات کے لیے اپنی اشتہاری مہم کے لیے ایک نئے اور دلچسپ مقابلے کا انعقاد کیا ہے۔  (Humber College) ہمبر کالج

ری حضرات کے لیے ہے جن کو اپنے نام سے ہونے واال یہ مقابلہ ان کاروبا( کے Unlock Your Big Ideaان الک یور بگ آئیڈیا )

 تصورات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سرمایہ درکار ہے۔

 

اس مقابے میں شریک خواتین و حضرات مختلف طریقے سے مستفید ہو سکتے ہیں جن میں شامل ہیں وہاں آنے لوگوں سے بننے والے تعلقات 

 (Unlock Your Big Ideaان الک یور بگ آئیڈیا )ات جیتنے کا موقع۔ ڈالر سے زیادہ کے انعام 60,000اور لوگوں تک پہنچ سے لے کر 
( کی entrepreneurial support agenciesرحلے پر ان کاروباری ماہرین اور کاروبار کو معاونت فراہم کرنے والی ایجنسیز )م کے ہر

 ے۔طرف سے مدد اور مشورہ دستیاب ہو گا جنہوں نے اس مقابلے کے انعقاد میں حصہ لیا ہ

 

سب سے زیادہ اہم ہے،" یہ بات سٹی آف برامپٹن ( Unlock Your Big Ideaان الک یور بگ آئیڈیا ) اب تک ہونے والے مقابلوں میں سے "

(City of Brampton )( کے برامپٹن اینٹرپرینور سنٹرBrampton Entrepreneur Centre( کی مینیجر ڈینیس مکلور )Denise 

McClure نے یہ بھی کہا کہ "مجھے بہت سے نئے یا حال ہی میں شروع ہونے والے کاروباروں کے بارے میں معلوم ہے ( نے کہی۔ انہوں

 "۔سکتے ہیں جو اس مقابلے میں ہلچل مچا

 

( Trainsmart Wellness( کے پرانے صارف اور ٹرین سمارٹ ویل نیس )Brampton Entrepreneur Centreبرامپٹن اینٹرپرینور سنٹر )

۔ سوچ رہے ہیںمیں حصہ لینے کے بارے میں ( Unlock Your Big Ideaان الک یور بگ آئیڈیا )( Jacob Farjouیکب فارجو )کے مالک ج

"میرے کاروبار کے لیے یہ ایک نادر موقع ہے۔ ہم نے کچھ نئی طرز کے منصوبے سوچ رکھے ہیں؛ اور یہاں ملنے والے انعامات کے ساتھ 

 کی وجہ سے یہ مقابلہ ہمارے کاروبار کو بڑھانے میں یقیناً مددگار ثابت ہو گا۔"ساتھ لوگوں تک پہنچنے کے موقع 

 

 10,000یہاں دیے جانے والے انعامات کثیر رقم پر مشتمل ہوں گے۔ اس مقابلے میں مندرجہ ذیل پانچ کیٹیگریز میں پہال انعام جیتنے والے کو 

 یں گے:ڈالر دیے جائ 2,500ڈالر اور دوسرے نبر پر آنے والے کو 

 

 ( سرمایہ کاری کے لحاظ سب سے بہترین کمپنیBest “Investment Ready” Company) 

 ( سب سے زیادہ ہلچل مچانے والی اختراعBest Disruptive Innovation) 

 ( چھوٹے کاروبار کے لیے سب سے بہتر اختراعBest New Innovation for Small Business) 

  ٹیکنیکل کاروبار کے لیے بہترین( اختراعBest New Innovation For Tech Business) 

 ( ناظرین کی پسندAudience Choice) 

 

تک ہے لہذا اس میں دلچسپی رکھنے  2016مارچ  18کے لیے درخواستیں دینے کا وقت ( Unlock Your Big Ideaان الک یور بگ آئیڈیا )

واروں کو طریقہ کار سے روشناس کرانے کے لیے برامپٹن اینٹرپرینور والے کاروباری حضرات کو چاہیے کہ اس میں تاخیر نہ کریں۔ امید

 South Fletcher’sمارچ کو ساؤتھ فلیچرز الئبریری ) 14فروری اور  23( کی طرف سے Brampton Entrepreneur Centreسنٹر )

Library بجے معلوماتی نشستیں منعقد کی جا رہی ہیں۔ 6( میں شام 

 

کو ان  2016اپریل  7کاروباری ماہرین کا ایک پینل ان درخواستوں میں سے حتمی مقابلے میں شرکت کے اہل لوگوں کا انتخاب کرے گا اور 

 ً  کے ناموں کا اعالن کرے گا۔ ان لوگوں کے پاس اپنی پریزنٹیشن کو اشتہاری مہم کے حتمی مقابلے سے پہلے مزید بہتر بنانے کے لیے تقریبا

( کے University of Toronto Mississaugaیونیویرسٹی آف ٹورنٹو مس ساگا )یعنی  UTMکو  2016مئی  5کا وقت ہو گا جو کہ ایک ماہ 

 کیمپس میں منعقد کیا جائے گا۔

 



 

 

کے  ( کے ممبرانPeel( کے پیل )Ontario Network of Entrepreneursاشتہاری مہم کا یہ مقابلہ اونٹاریو نیٹ ورک آف اینٹرپرینورز )

( کی معاونت سے منعقد کرایا جا رہا ہے۔ اس Ontario Centres of Excellenceذریعے اس کے بڑے سپانسر اونٹاریو سنٹر آف ایکسیلنس )

 Research Commercializationمیں حصہ بٹانے والے دوسرے اداروں اور تنظیموں میں شامل ہیں: دی ریسرچ کمرشالئزیشن سنٹر )

(RIC) Centre ہمبر ،)( کالجHumber College( اور ہمبر النچ )Humber Launch ،)UTM ( اور آئی کیوبi-Cube دی مسی ساگا ،)

 Brampton) ( اور برامپٹن انٹرپرینور سنٹرthe Mississauga Small Business Enterprise Centreسمال بزنس انٹرپرائز سنٹر )

Entrepreneur Centre۔) 

 

 

 

پر دستیاب ہیں۔ آپ اس مقابلے کے  www.UYBIpitch.comرے میں تمام تفصیالت کے با (ock Your Big IdeaUnlان الک یور بگ آئیڈیا )

 پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ uybipitch@پر  Twitterبارے میں با خبر رہنے کے لیے ہمیں 

 
 

الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ کا Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر  2007جس کا  (Brampton Civic Hospital)نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل 

پر  www.brampton.caکا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (William Osler Health System) ہیلتھ سسٹم

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@جائیں یا 
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 رابطہ برائے میڈیا
 (Natalie Stogdillڈل ) نیٹلی سٹاگ

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
 

http://www.uybipitch.com/
http://www.twitter.com/uybipitch
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

