
 

 

 
 
THÔNG CÁO KHẨN CẤP                     

  
Thành Phố Brampton giành được giải thưởng tiếp thị cho video về Khu Đổi 

Mới 
 

BRAMPTON, ON (10 tháng 3 năm 2022) - Thành Phố Brampton đã giành được Giải Thưởng Tiếp Thị 
Canada của Hiệp Hội Nhà Phát Triển Kinh Tế Canada (Economic Developer’s Association of Canada, 
EDAC) cho video về Khu Đổi Mới của mình.  
 
Thành Phố Brampton tiếp tục hồi sinh và khai phá tiềm năng kinh tế của trung tâm thành phố bằng 
cách xây dựng một hệ sinh thái đổi mới và khởi nghiệp: Khu Đổi Mới Brampton. Vào tháng 10 năm 
2021, Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế Brampton đã ra mắt video về Khu Đổi Mới của mình để nêu bật 
các tác động của hệ sinh thái đổi mới này. 
 
Khu Đổi Mới tập trung mạnh vào mở rộng quy mô khởi nghiệp, thu hút đầu tư và phát triển tài năng, 
đồng thời cung cấp hỗ trợ tại địa phương cho các doanh nhân và doanh nghiệp mới. Khu cũng cung 
cấp các nguồn lực hỗ trợ các công ty hoạt động trong lĩnh vực đổi mới và công nghệ để tạo ra công 
nghệ mới. Với các thỏa thuận từ năm 2019, Thành Phố đã cam kết đầu tư khoảng $20,5 triệu vào Khu 
Đổi Mới, với khoản đầu tư bổ sung khoảng $55,2 triệu do các đối tác của Khu Đổi Mới thu hút. 
 
Từ năm 2019 đến năm 2021, sáu đối tác mới đã thiết lập sự hiện diện của họ tại Khu Đổi Mới. Các đối 
tác trong Khu Đổi Mới bao gồm các không gian khởi nghiệp, ươm tạo doanh nghiệp, đào tạo sau trung 
học và không gian thúc đẩy như Trung Tâm Doanh Nhân Brampton (Brampton Entrepreneur Centre), 
BHive Brampton, Khu Kinh Doanh Mạo Hiểm do Đại Học Ryerson dẫn dắt (Ryerson-led Venture Zone), 
Chương Trình Thúc Đẩy Vị Trí (Altitude Accelerator), Founder Institute (Viện Khởi Nghiệp), Đại Học 
Algoma (Algoma University), và Trụ Sở và Chương Trình Thúc Đẩy của Rogers Cybersecure Catalyst 
(Rogers Cybersecure Catalyst Headquarters and Accelerator). Sheridan Edge, Brampton Board of 
Trade và Downtown Brampton BIA cũng là những đối tác chính trong việc xây dựng Khu Đổi Mới. 
 
Dựa trên Ưu Tiên của Nhiệm Kỳ Hội Đồng, các sáng kiến chuyển đổi đang được thực hiện sẽ giúp tạo 
ra các cộng đồng hoàn chỉnh, khai thác tiềm năng kinh tế và củng cố vị trí đặc biệt của Brampton trên 
Hành Lang Đổi Mới.  
 
Trong suốt đại dịch COVID-19, Thành Phố đã liên tục thúc đẩy đầu tư ở khu trung tâm cũng như tăng 
cường những phát triển mới ở nơi nòng cốt của Brampton. Sự phát triển liên tục trong Khu Đổi Mới 
của Thành Phố là một phần quan trọng trong Chiến Lược Phục Hồi Kinh Tế, và sẽ giúp Thành Phố 
vươn lên từ các tác động của đại dịch, với trọng tâm là các lĩnh vực giúp duy trì sự tăng trưởng liên 
tục, như an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo. 
 
Để tìm hiểu thêm về Khu Đổi Mới, hãy truy cập www.bramptoninnovationdistrict.com hoặc xem video 
về Khu Đổi Mới của Thành Phố.  
 
Giới thiệu về Hiệp Hội Nhà Phát Triển Kinh Tế Canada và Giải Thưởng Tiếp Thị Canada 
 
EDAC là hiệp hội quốc gia của Canada gồm các chuyên gia phát triển kinh tế, đại diện cho mọi tỉnh 
bang và vùng lãnh thổ trên khắp Canada với gần 1.000 thành viên. Hiệp Hội công nhận rằng tiếp thị 
cộng đồng là một phần không thể thiếu của ngành nghề phát triển kinh tế. Giải Thưởng Tiếp Thị 
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Canada dành cho các tổ chức quảng bá và tiếp thị các tỉnh bang, vùng lãnh thổ, vùng, thành phố, thị 
trấn và khu vực của Canada nhằm cải thiện đời sống kinh tế của người dân Canada. 
 
 
 
Trích dẫn 
 
“Brampton đang trong giai đoạn chuyển đổi thú vị và cùng với các đối tác của mình, chúng ta đang 
phát triển Khu Đổi Mới của mình thành một trung tâm giáo dục và đổi mới quy mô lớn. Chúng tôi biết 
rằng hoạt động tiếp thị đóng một vai trò quan trọng trong việc phân biệt bản thân với tư cách là người 
dẫn đầu toàn cầu về đổi mới và cam kết nêu bật nhiều điểm mạnh của Brampton để thu hút đầu tư liên 
tục. Chúng tôi tự hào rằng Hiệp Hội Các Nhà Phát Triển Kinh Tế Canada đã công nhận video về Khu 
Đổi Mới của chúng tôi.”  

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
 
“Bằng cách tiếp tục thiết lập Nội Thành Brampton như một trung tâm đổi mới và khởi nghiệp, chúng tôi 
đang thúc đẩy sự phát triển mang lại lợi ích cho cư dân, học sinh và doanh nghiệp của chúng tôi. Video 
về Khu Đổi Mới đã thể hiện xuất sắc trong việc nêu bật các tác động của hệ sinh thái đổi mới của 
chúng tôi và sẽ hỗ trợ chúng tôi khi chúng tôi tiếp tục kêu gọi đầu tư vào trung tâm thành phố của 
mình. Thật vinh dự khi được Hiệp Hội Các Nhà Phát Triển Kinh Tế Canada công nhận.”   

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

 
“Chúng ta đang phục hồi và khai phá tiềm năng của trung tâm thành phố, đồng thời tạo ra các cộng 
đồng hoàn chỉnh bằng cách thúc đẩy hơn nữa các sáng kiến quan trọng trong Khu Đổi Mới của mình. 
Brampton có nghĩa là doanh nghiệp, và video về Khu Đổi Mới của chúng ta đã thể hiện xuất sắc điều 
đó. Cùng với các đối tác quan trọng trong Khu Đổi Mới, chúng ta đang xây dựng một trung tâm đổi mới 
và giáo dục đẳng cấp thế giới, ngay tại trung tâm thành phố của chúng ta.” 

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

 
“Đội ngũ Phát Triển Kinh Tế của chúng tôi tiếp tục tiên phong trong việc phát triển thành phố của chúng 
ta thành một trung tâm giáo dục và đổi mới để mang lại lợi ích cho toàn bộ cộng đồng của chúng ta. 
Với vị trí đắc địa của chúng ta trên Hành Lang Đổi Mới của Canada, các mối quan hệ đối tác có giá trị 
và đội ngũ nhân tài đa dạng và có kỹ năng, chúng ta đang mở ra tiềm năng của trung tâm thành phố, 
như được thể hiện rõ trong video về Khu Đổi Mới của chúng ta.” 

- Clare Barnett, Giám Đốc, Phát Triển Kinh Tế, Thành Phố Brampton 
 
 
 

-30- 

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. 

 
 
 

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 
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