
 

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     

Khu Đổi Mới Của Thành Phố hoan nghênh Founder Institute hỗ trợ các 
công ty khởi nghiệp 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 22 tháng 9 năm 2020) – Tại cuộc họp gần đây nhất, Hội Đồng Thành 
Phố Brampton đã nhất trí chấp thuận mối quan hệ hợp tác với Founder Institute (FI), đây là một công ty 
tăng tốc khởi nghiệp toàn cầu cung cấp hỗ trợ cho các công ty có tiềm năng lớn ở những giai đoạn 
đầu. Mối quan hệ hợp tác bao gồm tài trợ lên đến $30.000 mỗi năm trong ba năm cho Founder 
Institute. 

Việc bổ sung FI là một bước tiến nữa hướng tới việc xây dựng Khu Đổi Mới tại trung tâm thành phố 
Brampton nơi sẽ cung cấp hỗ trợ cho các doanh nhân và doanh nghiệp xuyên suốt mọi giai đoạn trên 
hành trình của mình. Mở rộng Khu Đổi Mới Của Thành Phố là một mục tiêu chính trong Chiến Lược 
Phục Hồi Kinh Tế của Thành Phố. 

FI cung cấp hỗ trợ cho các công ty thông qua lập trình chuyên biệt, các khóa đào tạo, tiếp cận nguồn 
vốn và giới thiệu mạng lưới cố vấn đẳng cấp thế giới. FI đã đào tạo thành công hơn 4.300 công ty huy 
động được hơn $950 triệu và đã giúp tạo ra khoảng 25.000 việc làm trên toàn cầu. 

Các lợi ích khác từ mối quan hệ hợp tác bao gồm: 

• Mở rộng chương trình; thu hút các doanh nhân công nghệ từ Waterloo, Toronto và các vùng lân 
cận vào Brampton 

• Học bổng dành cho Các Doanh Nhân Brampton tham gia chương trình 

• Thế hệ dẫn đầu các nhà khởi nghiệp và nhà đầu tư quốc tế 

• Hỗ trợ cho các nỗ lực Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài của Thành Phố thông qua các chương 
hội FI quốc tế 

• Trợ giúp định hình Brampton thông qua mạng FI Toàn Cầu 

• Phát triển luồng và lập trình an ninh mạng chuyên dụng cho những nhà sáng lập khởi nghiệp an 
ninh mạng 

• Tạo một mạng lưới cố vấn bao gồm các nhà đầu tư, doanh nhân và giám đốc điều hành 

Các đối tác khác trong Khu Đổi Mới Của Brampton bao gồm Trung Tâm Doanh Nhân Brampton; 
Catalyst Cyber Accelerator (do Rogers Cybersecure Catalyst và Ryerson DMZ đứng đầu); Trung Tâm 
Thương Mại Hóa Đổi Mới Nghiên Cứu (RIC); Khu Liên Doanh Ryerson; Ban Thương Mại Brampton và 
Khu Vực Cải Thiện Doanh Nghiệp Trung Tâm Thành Phố Brampton (BIA). 

Trích dẫn  

“Sau khi chúng tôi thoát khỏi đại dịch này và khởi động lại nền kinh tế địa phương, chúng tôi hoan 
nghênh các doanh nhân và các nhà đầu tư tiềm năng tìm đến thành phố của chúng tôi và tham gia Khu 
Đổi Mới đang phát triển của chúng tôi. Founder Institute sẽ giúp chúng tôi thu hút các công ty khởi 
nghiệp quốc tế đến với Brampton, giúp đóng góp vào nền kinh tế của chúng tôi và tạo ra việc làm. 
Chúng tôi rất vui mừng được chào đón Founder Institute trong lúc chúng tôi nỗ lực hướng tới việc cung 
cấp hỗ trợ cho các doanh nghiệp ở mọi giai đoạn trên hành trình của mình.”    

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://investbrampton.ca/locate-here/innovation-district/&data=02|01|mediarelations@brampton.ca|6faa6f9cb2774765cf0308d85f0081ce|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637363803073083055&sdata=/Q6vyl83V3qf3op3Du+8T9qXBKb42iK70wMo7zEtDqQ=&reserved=0
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy


 

 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Sự phát triển không ngừng của Khu Đổi Mới là một hành động quan trọng trong Chiến Lược Phục Hồi 
Kinh Tế của chúng tôi và Founder Institute sẽ đóng một vai trò không thể thiếu trong thành công của 
Khu Đổi Mới. Trong khi chúng ta cùng hướng Thành Phố về phía trước thoát cơn đại dịch, chúng tôi 
cam kết cung cấp sự hỗ trợ toàn diện cho các nhà khởi nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp của chúng 
tôi để giúp họ phục hồi hoàn toàn và tăng trưởng trong tương lai.”  

- Paul Vicente, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu Vực 1 & 5, Phó Chủ Tịch, Phát Triển Kinh Tế Và Văn 
Hóa; Đồng Chủ Tịch, Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗ Trợ Kinh Tế COVID-19 của Thị Trưởng, Thành Phố 
Brampton 

“Với vị trí đắc địa nằm giữa Hành Lang Đổi Mới của Canada, Brampton đang phát triển hệ sinh thái đổi 
mới của mình với mục tiêu trở thành một nơi dẫn đầu toàn cầu về đổi mới. Nhân viên của chúng tôi 
cam kết xây dựng quan hệ đối tác, như mối quan hệ này với Founder Institute, và đặt ra các điều kiện 
cần thiết để biến Brampton thành một địa điểm tối ưu cho các doanh nhân và doanh nghiệp.” 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 

“Tôi có thể nhìn thấy tương lai nơi Brampton trở thành ngôi nhà của một số lượng lớn các công ty khởi 
nghiệp công nghệ. Các công ty khởi nghiệp công nghệ thường được thúc đẩy bởi những người nhập 
cư.  Brampton là nơi có tỷ lệ người nhập cư cao và là một trong những thành phố có dân số trẻ nhất 
trong nước sống giữa các trung tâm công nghệ nổi tiếng toàn cầu là Toronto và Waterloo. Với lợi thế 
về tính kinh tế so với các thành phố lân cận và cơ sở dân số thay thế các trung tâm công nghệ ở phía 
tây, Brampton có tiềm năng phát triển nhanh chóng với tư cách là một trung tâm khởi nghiệp.”  

- Sunil Sharma, Giám Đốc Điều Hành, Techstars Toronto; Đồng Giám Đốc, Founder Institute, Chương 
Hội Toronto và Waterloo 

“Founder Institute rất vui mừng được hợp tác với Thành Phố Brampton để giúp phát triển hệ sinh thái 
khởi nghiệp công nghệ đang phát triển mạnh mẽ. Hành Lang Công Nghệ Toronto là một trong những 
khu vực tốt nhất trên thế giới để thành lập một công ty và chúng tôi rất biết ơn vì đã có cơ hội đưa 
Brampton lên vị trí hàng đầu.” 

- Ryan Micheletti, Trưởng Phòng Kinh Doanh Toàn Cầu, Founder Institute 

“Với tư cách là người mới tốt nghiệp FI và cư dân Brampton, tôi đã tận mắt chứng kiến những cơ hội 
mà FI mang lại.” Với sự hợp tác của FI và Brampton, tôi tin rằng Brampton sẽ có cơ hội trao quyền cho 
nhà khởi nghiệp bằng cách mở rộng mạng lưới của họ, cung cấp các phiên họp nhóm và thu hút nhà 
đầu tư hàng tuần, đồng thời cung cấp quyền tiếp cận những cố vấn cũng có công ty khởi nghiệp riêng 
và có thể chia sẻ kinh nghiệm trực tiếp của họ. Là một trong những thành phố lớn nhất ở Canada, 
Brampton sẽ được định vị là trung tâm thực sự cho sự đổi mới và thành công trong kinh doanh.” 

- Daniel Yeboah Tổng Giám Đốc, Tập Đoàn Y Tế Ellerca  
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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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