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( marketing wisdom( کی تقریب میں مارکیٹنگ وزڈم )Brampton Entrepreneur Centreبرامپٹن اینٹرپرینور سنٹر )

 ( کے سلسلے مں چیکس کی تقسیمstart-upاور سٹارٹ اپ )

 
(، communications(، کمیونیکیشنز )public relations( کی پبلک ریلیشنز )Microsoft Canadaبرامپٹن، اونٹاریو: مائیکروسافٹ کینیڈا )

 Courtyard( نے منگل کو کورٹ یا رڈ میریٹ )Chitra Anand( کی سربراہ چترا آنند )corporate reputationاور کارپوریٹ ریپوٹیشن )

Marriottمیں برامپٹن کے سرمایہ کاروں سے خطاب کیا۔ ) 

 

 :The Future of Marketingا مستقبل: رجحانات، ٹیکنالوجی اور صارفین کا رویہ )مارکیٹنگ کمحترمہ آنند کے خطاب کا موضوع تھا 

Trends, Technology and Consumer Behaviour ان کا پیغام: ٹیکنالوجی نے ہمارے خریدنے کا طریقہ تبدیل کر دیا ہے۔ مارکیٹنگ (۔

 کسی کاروبار کو ضرورت ہے۔کے "پرانی سوچ" والے طریقوں سے اب وہ کچھ حاصل نہیں ہو گا جس کی 

 

یعنی برامپٹن  BECتقریب کا انتظام فرایہم کرنے والی اس تقریب ( networkingناشتے کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے ملنے کا موقع )

( نے صوبہ اونٹاریو کے تعاون سے کیا تھا۔ اس موقع پر برامپٹن کے ان نو Brampton Entrepreneur Centreاینٹرپرینور سنٹر )

( مکمل کیا تھا Starter Company programکی گرانٹ تقسیم کی گئی جنہوں نے سٹارٹر کمپنی پروگرام ) 45,000$کاروباری لوگوں میں 

جو کہ سرمایہ کاری کے متعلق ایک ایسا پروگرام ہے جو اونٹاریو کے نوجوان لوگوں کو ایک چھوٹے کاروبار کو شروع کرنے یا پھیالنے 

 ے ترتیب دیا گیا ہے۔میں مدد دینے کے لی

 

( کا کہنا تھا کہ "چھوٹے کاروبار ہمارے لیے الزمہ حیات ہیں اور ان کی کامیابی برامپٹن کی Mayor Linda Jeffreyمیئر لنڈا جیفری )

ان کے ( جیسے پروگرام ہمارے نوجوانوں کو Starter Companyمستقبل کو ترتیب دینے میں ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ سٹارٹر کمپنی )

 کیریئر کے شروع میں تحریک دینے اور ان کی کاروباری صالحیت کو پروان چڑھانے میں ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔"

 

( نے کو Jeff Bowman( کاؤنسلر جیف بومین )Chair( کے چیئر )Economic Development Committeeاکنامک ڈویلپمنٹ کمیٹی )

( نے Councillor Bowman( کے ساتھ مل کر تقریب کا آغاز کیا۔ کاونسلر بومین )Doug Whillans( کاؤنسلر ڈگ ولنز )co-Chairچیئر )

( ایک متحرک اور فعال مقررہ ہیں جن کا پیغام آج کے کاروباری شخص کے لیے بہت Anandخطاب کرتے ہوئے کہا کہ "محترمہ آنند )

( کی وساطت سے سیکھنے اور نیٹ ورکنگ کے اس قسم Brampton Entrepreneur Centreبرامپٹن اینٹرپرینور سنٹر )باموقع ہے۔ ہمیں 

 کے  غیر معمولی مواقع فراہم کر کے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔"

 

ڈجیٹل ٹیکنالوجی کے میدان میں محیرالعقول ترقی نے رابطے کے نئے نئے طریقے اختیار کرنے کے مواقع پیدا کر دیے ہیں۔ اب صارفین 

عمل اور تعامل کرتے ہیں اور معلومات تک براہ راست رسائی اور اثر پزیر عوامل کی وجہ سے اب ریفرل کی بنیاد مختلف طریقوں سے رد 

( نے Anandپر خریداری کرتے ہیں۔ طاقت کا توازن اب کاروبار کے ہاتھ سے نکل کر صارف کے ہاتھوں میں جا رہا ہے۔ محترمہ آنند )

 فصیل سے بتایا اور یہ کہ اس سے کس طریقے سے بامعنی طور پر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔توازن کی اس تبدیلی کے اثرات کے متعلق ت

 

( Youth Jobs Strategy( کے لیے رقم صوبہ اونٹاریو کے یوتھ جابز سٹریٹجی )Starter Company programسٹارٹر کمپنی پروگرام )

( Brampton Entrepreneur Centreبرامپٹن اینٹرپرینور سنٹر )کے ذریعے فراہم کی جا رہی ہے اور عالقائی اور میونسپل آفسز جیسا کہ 

کے ذریعے تقسیم کی جاتی ہے۔ یہ ان بہت سے وسائل میں سے ایک ہے جس سے وہ کاروباری خواتین و حضرات استفادہ کر سکتے ہیں جو 

 روع کرنا چاہتے ہیں یا اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ایک نیا کاروبار ش

 

 Lala( )الال ویل نیس )Lisa Clarke( کی گرانٹ کے وصول کنندگان کے نام یہ ہیں: لیسا کالرک )Starter Companyسٹارٹر کمپنی )

Wellness( میری موسیسی ،))Mary Musisi( میک فٹنس( )Mack Fitness( امینڈا لی ،))Amanda Li نیوٹریشن ویل نیس سمپلی فائیڈ( )

(Nutrition. Wellness. Simplified( کرسٹل سمتھ ،))Crystal Smith( پارٹی ہیون( )Party Haven( فرانچیسکو گلیانو ،))Francesco 

Giuliano( ساؤنڈرائیو ریکارڈز( )Soundrive Records( ہلیری ویبسٹر ،))Hillary Webster( ویبسٹر نیچروپیتھک( )Webster 

Naturopathic( اولیور بارٹوزیک ،))Oliver Bartoszek( ناردرن ٹیک( )Northern Tech( لو دیپ ایل ڈی پوری ،))Lovedeep 'LD 

Puri( الروپ مارکیٹنگ( )Laroop Marketing( اور جرمین بینکس ))Jermaine Banks( آتھینٹیسیٹی( )Authenticity)) 

 



 

 

BEC روں کو معاونت فراہم کرنے اور کاروباری لوگوں کو ایک دوسرے سے رابطے کے مواقعے فراہم کی طرف سے سارا سال کاروبا

کرنے کے لیے تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ اس کی طرف سے انفرادی مشاورت اور مشورے بھی فراہم کیے جاتے ہیں اور یہ نئے اور 

ہر  www.brampton.ca/becسائی ہے۔ مزید معلومات کے لیے پرانے کاروباروں کے لیے فنڈنگ اور پروگرامز کے لیے ایک نقطہ ر

 جائیں۔
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الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل  619کینیڈا 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 ) 99ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر  6112جس کا  (Brampton Civic Hospital)ک ہاسپٹل نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سو

پر  w.brampton.cawwکا 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 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 رابطہ برائے میڈیا
 (Natalie Stogdillڈل ) نیٹلی سٹاگ

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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