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 کاروباری نیوز لیٹر کے لیے برامپٹن نے قومی ایوارڈ جیت لیا
 

بارے میں مطلع رہنے  برامپٹن، آن: آپ ایک الیکٹرانی نیوز لیٹر، جو اب ایوارڈ یافتہ ہے، کے ذریعے برامپٹن میں کاروباری موضوعات کے

 کے لیے سائن اپ کر سکتے ہیں۔

 
الیکٹرانک کے زمروں میں اکنامک  –نیوز لیٹر  –( ای نیوز لیٹر کی اشاعت b…informedسٹی آف برامپٹن کو اپنے مطلع...رہیں )

راک سے، ایک مارکیٹنگ ( کے اشتBDC، کی جانب سے بزنس ڈیویلپمنٹ بینک آف کینیڈا )(EDACڈیویلوپرز ایسوسی ایشن آف کینیڈا )

کی وجہ کینیڈا ایوارڈ مال ہے۔ کمیونٹی یا عالقائی ترقی کی خبروں اور تقریبات پر مرکوز شدہ ایک الیکٹرانی نیوز لیٹر کے طور پر بہترین کام 

 سے اس کی حیثیت کو تسلیم کیا گیا ہے۔

 
"برامپٹن کی کاروباری کمیونٹی میں کئی پر  کہ کمیٹی کے چیئر مین، کا کہنا تھا لپمنٹیکنامک ڈیو، ا(Jeff Bowman) کونسلر جیف بومین

بہترین طریقہ ہے اور مجھے خوشی ہے کہ کینیڈا کی معاشی ترقی کی وسیع ایک جوش چیزیں ہو رہی ہیں۔ ای نیوز لیٹر مطلع رہنے کا 

 ہے۔" تسلیم کیا کی وجہ سے اس کی حیثیت کوکمیونٹی نے اس کے بہترین کاموں 

 
سے زیادہ اراکین کو مہینے میں  6,300( ای نیوزلیٹر مقامی، قومی اور بین االقوامی کاروباری کمیونٹی کے b…informedمطلع...رہیں )

نئے ریبات، قکی کاروباری کہانیاں، آنے والی تاور اس میں برامپٹن  کیا گیامیں  2015 کا آغاز تقسیم کیا جاتا ہے۔  الیکٹرانی اشاعت بہمرت ود

 کاروباری مواقع اور معاشی ترقی کی شماریات اور تجزیات موجود ہوتے ہیں۔
 

کی اوسط سے مسلسل اوپر رہی ہے۔ پہلی اشاعت  صدفی  32.5صنعت کی  کثرتکو کھولے جانے کی  کی وصولی کے بعد اس کو نیوزلیٹر

فیصد بڑھ چکی ہے اور تجزیات اور پڑھنے والوں کی جوابی رائے نے سٹی کو مسلسل مواد اور لے آٔوٹ بہتر بنانے  22سے اب تک تقسیم 

 ڈھاال جا سکے۔ سانچے میںاور کامیابی کے  فید بنایا جائےل بنایا ہے تاکہ اسے مکے قاب

 
EDAC  کے مارکیٹنگ کینیڈا ایوارڈز ایک ساالنہ کانفرنس پرBDC  کے ساتھ شراکت میں پیش کیے جاتے ہیں، جن میں کینیڈا میں ایسی

 ۔تی ہیںوششوں میں کامیاب ہوکمیونٹیوں کی پہچان کی جاتی ہے، جو مارکیٹنگ کی اپنی ک
 

EDAC  اس شعبے میں بہتری کے تعاقب میں ہے۔ اب تک سے  1968ڈیویلپرز ہے جو  اکنامککینیڈا کی قومی تنظیم برائےEDAC  اور

 مالحظہ فرمائیں۔ /http://edac.caیٹنگ کینیڈا ایوارڈز کے معتلق مزید معلومات کے لیے، برائے مہربانی مارک

 

 ۔یہاں کلک کریں(  ای نیوز لیٹر موصول کرنے کے لیے سائن اپ کرنے کے لیے b…informedایوارڈ یافتہ مطلع...رہیں )
 

-30- 

 
 

الگ الگ نسلی پس منظر کے  209اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں  (Bramptonکینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن ) کے متعلق: (Bramptonبرامپٹن )

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

جس کا  (Brampton Civic Hospitalسوک ہاسپٹل ) (Bramptonٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن )

کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات  (William Osler Health Systemمیں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم ) 2007

 پر فالو کریں۔ (Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@پر جائیں یا  www.brampton.caکے لیے 

 
 

 
 

 

 :میڈیا رابطہ

 (Natalie Stogdillنتالی سٹاگڈل )
 میڈیا رابطہ کار
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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