
 

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP  
 

Brampton là một trong những thành phố đầu tiên của Canada tham gia 
ShopHERE để hỗ trợ  

các doanh nghiệp độc lập địa phương 
 
BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 29 tháng 5 năm 2020) – Brampton là một trong những đô thị đầu tiên ở 
Canada tuyên bố tham gia chương trình ShopHERE được ra mắt gần đây.  
 
ShopHERE, một chương trình do Digital Main Street cung cấp phối hợp với các nhà cung cấp như 
Google, Shopify, Mastercard, Microsoft, Facebook, eBay và eShipper, lần đầu tiên được ra mắt tại 
Thành Phố Toronto và cung cấp dịch vụ xây dựng các cửa hàng trực tuyến miễn phí cho các doanh 
nghiệp và nghệ sĩ độc lập địa phương. Hôm qua, Google đã công bố cam kết trị giá $1 triệu để khởi 
động chương trình trên toàn quốc và Brampton là một trong những thành phố đầu tiên tham gia. 
 
Khi các doanh nghiệp và nghệ sĩ độc lập điều chỉnh để ứng phó với tác động của COVID-19 và chuyển 
các dịch vụ của họ sang hình thức trực tuyến, một số cần hỗ trợ để bắt đầu. ShopHERE giúp các 
doanh nghiệp địa phương xây dựng nền tảng kỹ thuật số cần thiết để tiếp tục bán các sản phẩm hoặc 
dịch vụ của mình và tiếp cận khách hàng theo những cách mới.  
 
Là một phần của chương trình ShopHERE, các doanh nghiệp nhận được lựa chọn về một cửa hàng 
trực tuyến được tùy chỉnh với thông tin cụ thể và thương hiệu của họ. Họ cũng được nhận hỗ trợ để 
thiết lập và ra mắt cửa hàng trực tuyến, đồng thời được đào tạo để hỗ trợ họ trong các lĩnh vực như 
tiếp thị kỹ thuật số, giao hàng và quản lý hàng tồn kho.  
 
Để tham gia chương trình ShopHERE, doanh nghiệp phải có ít hơn 10 nhân viên hoặc ít hơn 25 nhân 
viên nếu doanh nghiệp là quán cà phê, nhà hàng hoặc quán bar. Các doanh nghiệp là một phần của 
nhượng quyền thương mại hoặc chuỗi doanh nghiệp không đủ điều kiện tham gia chương trình.  
 
Ngày 13 tháng 5 năm 2020,  Hội Đồng Brampton tán thành Chiến Lược Phục Hồi Kinh Tế của 
Brampton làm khuôn khổ để Thành Phố triển khai việc khởi động lại nền kinh tế địa 
phương. ShopHERE là một trong số những sáng kiến tức thời mà Thành Phố sẽ triển khai như một 
phần của chiến lược này, để giúp hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương khi họ ứng phó với các tác 
động của COVID-19. 
 
Các doanh nghiệp có thể nộp đơn tham gia tại đây https://digitalmainstreet.ca/shophere/.  

 
Trích dẫn 
 
“Các doanh nghiệp địa phương của chúng ta là trụ cột của cộng đồng, và họ đã phải chịu đựng rất 
nhiều từ tác động của COVID-19. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để hỗ trợ các doanh nghiệp, bao 
gồm việc tham gia vào Bữa Ăn Mang Đi ngày Thứ Tư và gần đây là phát động chiến dịch Hỗ Trợ Địa 
Phương Brampton. Tôi rất vui mừng được thông báo rằng Thành Phố đã tham gia vào ShopHERE. Tôi 
khuyến khích các doanh nghiệp và nghệ sĩ độc lập của chúng ta nộp đơn và tận dụng tối đa các nguồn 
lực có sẵn.” 

 Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton  
 
 

https://digitalmainstreet.ca/shophere/
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/748
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“Chúng tôi đã thường xuyên tham gia với cộng đồng doanh nghiệp trong suốt cuộc khủng hoảng 
COVID-19 và đã nghe về những thách thức dường như không thể vượt qua mà nhiều doanh nghiệp 
đang phải đối mặt. Họ nói với rằng họ cần hỗ trợ để tăng cường sự có mặt kỹ thuật số và chúng tôi đã 
lắng nghe. ShopHERE là một giải pháp tuyệt vời để giúp họ tăng cường các dịch vụ trực tuyến và phát 
triển theo các mô hình kinh doanh mới. Chúng tôi cũng rất tự hào rằng công ty địa phương eShipper là 
một trong những đối tác đã ký kết để hỗ trợ sáng kiến quốc gia này.”  

 Paul Vicente, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu Vực 1&5, Đồng Lãnh Đạo, Lực Lượng Đặc 
Nhiệm Hỗ Trợ Kinh Tế do COVID-19 của Thị Trưởng 

 
“Khi hướng tới phục hồi kinh tế, chúng tôi sẽ thực hiện nhiều chương trình và các hướng tiếp cận khác 
nhau để thúc đẩy kinh tế Brampton và cung cấp hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp địa phương. 
ShopHERE là một sáng kiến sẽ giúp chúng tôi thực hiện các hỗ trợ cần thiết để doanh nghiệp suy nghĩ 
lại về cách tiếp cận của họ trong việc đi lên.”  

 Michael Palleschi, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu Vực 2&6, Đồng Lãnh Đạo, Lực Lượng Đặc 
Nhiệm Hỗ Trợ Kinh Tế do COVID-19 của Thị Trưởng 
 

“Như thường lệ, nhân viên của chúng tôi cam kết xây dựng quan hệ hợp tác và thực hiện các phương 
pháp tiếp cận sáng tạo mới để giúp phục vụ cư dân và cộng đồng doanh nghiệp. ShopHERE là một 
sáng kiến tuyệt vời, phù hợp cho tổ chức và các doanh nghiệp và nghệ sĩ độc lập của chúng tôi.” 

 David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 
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Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 650.000 người và 
70.000 doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng 
đồng đa dạng, chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ 
và môi trường. Chúng tôi hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và 

thành công. Kết nối với chúng tôi trên Twitter, Facebook, và Instagram. Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca. 
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