
 

 

 
 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     

  
BHive Brampton hiện đã ra mắt và sẽ tiếp sức cho 

thế hệ các nhà đổi mới tiếp theo   

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 21 tháng 5 năm 2021) - Hôm qua, Thành Phố Brampton đã tổ chức buổi 
ra mắt trực tuyến cho BHive Brampton, một điểm đến thân thiện dành cho các doanh nhân quốc tế tại 
Khu Đổi Mới của Brampton. 

BHive là một sáng kiến do Thành Phố Brampton đề ra, với mục tiêu để tiếp sức cho thế hệ các nhà đổi 
mới tiếp theo, thúc đẩy hành trình của họ và tạo ra tác động tích cực cho các doanh nhân, nền kinh tế 
và cả cộng đồng nói chung. Được thành lập trên cơ sở hợp tác với Trung Tâm Phát Triển Kinh Doanh 
Toronto (Toronto Business Development Centre), BHive hướng đến mục tiêu thu hút các doanh nhân 
nước ngoài muốn thành lập doanh nghiệp mới và có thể mở rộng ở Canada thông qua chương trình 
Thị Thực Khởi Nghiệp. Các doanh nhân đăng ký thành công sẽ được trao quyền định cư lâu dài và 
trong suốt chương trình ươm tạo kéo dài 6 tháng, họ sẽ được cung cấp một loạt nguồn lực như không 
gian văn phòng, cơ hội kết nối và các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh. Các doanh nhân có thể đăng ký 
tại đây. 

Sự phát triển được duy trì liên tục ở Khu Đổi Mới của Thành Phố là một mảnh ghép quan trọng trong 
Chiến Lược Phục Hồi Kinh Tế của thành phố và sẽ giúp Thành Phố vươn lên sau các ảnh hưởng của 
đại dịch COVID-19. BHive kết nối nhiều không gian ươm tạo và thúc đẩy doanh nhân, doanh nghiệp 
trong Khu Đổi Mới của Brampton, bao gồm Trung Tâm Doanh Nhân Brampton (Brampton Entrepreneur 
Centre), Khu Đổi Mới do Đại Học Ryerson dẫn dắt (Ryerson-led Innovation Zone), Trung Tâm Nghiên 
Cứu Thương Mại Hóa Đổi Mới (Research Innovation Commercialization, RIC), Học Viện Khởi Nghiệp, 
một Chương Trình Thúc Đẩy An Ninh Không Gian Mạng (Cyber Security Accelerator), chương trình 
Phạm Vi Không Gian Mạng Catalyst (Catalyst Cyber Range) do công ty Rogers Cyberecure Catalyst 
dẫn dắt và chương trình Khu Vực Truyền Thông Kỹ Thuật Số (Digital Media Zone, DMZ) của Đại Học 
Ryerson. Hội Đồng Thương Mại Brampton và Khu Vực Cải Thiện Kinh Doanh (Business Improvement 
Area, BIA) Trung Tâm Brampton cũng là những đối tác chính trong việc xây dựng Khu Đổi Mới. 

Tìm hiểu thêm về BHive tại đây. Tìm hiểu về Khu Đổi Mới của Thành Phố tại đây. 

Trích dẫn 

“Brampton là một Thành Phố của Cơ Hội và với việc ra mắt BHive, chúng ta tiếp tục tạo ra một hệ sinh 
thái để các doanh nhân có thể hình thành ý tưởng về công ty và sản phẩm, tuyển dụng nhân tài, huy 
động vốn và mở rộng công ty mà hoàn toàn không cần rời khỏi Khu Đổi Mới của chúng ta. Brampton 
thực sự đang trên đường trở thành nơi đi đầu về Đổi Mới. Tôi mong chờ được thấy những câu chuyện 
tuyệt vời về thành công bắt đầu từ BHive và Khu Đổi Mới của chúng ta.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Brampton đang trên đường trở thành nơi đi đầu về đổi mới và đang tạo ra việc làm cho tương lai. Với 
việc chào đón BHive vào Khu Đổi Mới đang ngày càng mở rộng này, chúng ta đang củng cố năng lực 
bồi dưỡng cộng đồng khởi nghiệp, phát triển nhân tài địa phương và hỗ trợ các doanh nhân trong mọi 
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giai đoạn hành trình. Chúng ta mong chờ được chào đón các doanh nghiệp mới đến với cộng đồng 
này và nhìn thấy họ phát triển mạnh mẽ.”     

- Martin Medeiros, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 3&4; Chủ Tịch, Phát Triển Kinh Tế, Thành Phố 
Brampton 

“Sự phát triển được duy trì liên tục của Khu Đổi Mới ở Brampton là một mảnh ghép quan trọng trong 
Chiến Lược Phục Hồi Kinh Tế và sẽ giúp chúng ta vươn lên sau các ảnh hưởng của đại dịch COVID-
19. Lĩnh vực Đổi Mới và Công Nghệ đóng một vai trò quan trọng trong khả năng phục hồi kinh tế 
đó. Khi tiếp sức cho thế hệ các nhà đổi mới tiếp theo, BHive sẽ tạo nên tác động tích cực cho nền kinh 
tế và cả cộng đồng nói chung.” 

- Paul Vicente, Ủy Viên Khu Vực, Khu 1&5; Phó Chủ Tịch, Phát Triển Kinh Tế và Văn Hóa, Thành Phố 
Brampton 

“Hệ sinh thái đổi mới đang phát triển của Brampton đã thể hiện cam kết của nhân viên chúng ta trong 
việc tạo ra một Khu Đổi Mới để mang lại những đối tác tốt nhất cho sự phát triển. Với việc ra mắt 
BHive, chúng ta đưa thêm chuyên môn của Toronto Business Development Centre vào Khu Đổi Mới, 
tạo ra thậm chí nhiều cơ hội hơn nữa để liên kết, hợp tác và đổi mới trên mọi lĩnh vực.” 

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

“Chúng tôi tự hào là một phần của khu đổi mới mới được ra mắt của Thành Phố Brampton, nơi hợp tác 
với các tổ chức học thuật hàng đầu trong vùng và các nhà lãnh đạo cộng đồng có tư duy tiến bộ để tạo 
ra một hệ sinh thái thân thiện với doanh nhân. BHive cố gắng mang đến các doanh nhân mới đầy kinh 
nghiệm và giúp họ ổn định cũng như mở rộng kinh doanh. Sự đầu tư của chúng tôi vào các doanh 
nhân đổi mới sẽ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp trong tương lai cũng như cho sự phát triển 
chung của hệ sinh thái đổi mới ở Canada.” 

- Vikram Khurana, Giám Đốc Điều Hành (CEO), Bhive Brampton. 

"Chìa khóa để mang đến một hệ sinh thái vững chắc là hợp tác chéo, và bằng cách liên kết những 
người có nền tảng và chuyên môn khác nhau, chúng tôi không chỉ củng cố BHive mà còn giúp phát 
triển hệ sinh thái đổi mới. Cùng với chuyên môn của Toronto Business Development Centre (TBDC) 
trong việc cung cấp chương trình đẳng cấp thế giới cho các doanh nhân mới đến, chúng tôi mong 
muốn được mang đến trải nghiệm chung đó và hỗ trợ BHive để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn với 
quá trình đổi mới có đóng góp đáng kể cho khu vực và cả Canada nói chung.” 

- Sobi Ragunathan, Thành Viên Hội Đồng, Toronto Business Development Centre; Thành Viên Tuân 
Thủ Cấp Cao, 4S Consulting Services Inc.  
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Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của hơn 700.000 người và 75.000 
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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