
 

 

 
THÔNG CÁO KHẨN CẤP    
      

             Đếm Ngược đến Collision ở Brampton! 
  

BRAMPTON, ON (ngày 13 tháng 5 năm 2022) - Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế (Economic 
Development Office, EDO) của Thành Phố Brampton rất vui mừng được đăng cai tổ chức sự 
kiện Đếm Ngược đến Collision vào Thứ Tư, ngày 18 tháng 5 từ 6 đến 10 giờ tối tại The Rose 
Brampton. 
 
Chuẩn bị hướng đến Hội Nghị Collision ở Toronto, Brampton đã được chọn là một trong sáu 
thành phố ở Canada để đăng cai tổ chức sự kiện trực tiếp nhằm xây dựng sự hưởng ứng và 
hội tụ các hệ sinh thái công nghệ với nhau trước thềm hội nghị ở Toronto từ ngày 20 đến 23 
tháng 6. 
 
Sự kiện Đếm Ngược đến Collision vé tham dự miễn phí này sẽ có cuộc trò chuyện trực tiếp 
với Isaac Olowolafe Jr., và bài phát biểu quan trọng từ Wes Hall, sau đó là cơ hội tiếp nhận và 
giao lưu với các thành viên trong cộng đồng khởi nghiệp của Brampton. 
 
Isaac Olowolafe Jr. là Người Sáng Lập và Thành Viên Hợp Danh của Dream Maker Ventures 
(DMV), một tổ chức đầu tư mạo hiểm vào giai đoạn sớm có trụ sở tại Toronto. Ông cũng là 
một doanh nhân bất động sản, nhà đầu tư thiên thần và nhà bác ái từng đoạt nhiều giải 
thưởng. Wes Hall là Người Sáng Lập và Chủ Tịch Hội Đồng Các Nhà Lãnh Đạo Doanh 
Nghiệp Canada Chống Lại Nạn Phân Biệt Chủng Tộc Có Hệ Thống Với Người Da Đen và 
Sáng Kiến BlackNorth. Hall cũng là thành viên mới nhất của Dragon’s Den, mang lại nhiều 
năm kinh nghiệm chuyên môn của mình trong lĩnh vực mua bán và sáp nhập cho tổ chức này 
và các doanh nhân tương lai của Canada. 
 
Collision là hội nghị công nghệ phát triển nhanh nhất ở Bắc Mỹ, quy tụ “những diễn giả giỏi 
nhất thế giới”, các công ty dẫn đầu về công nghệ và giới truyền thông hàng đầu. Đây là lần 
thứ ba Thành Phố Brampton sẽ tham gia vào sự kiện toàn cầu này. Vào năm 2021, Văn 
Phòng Phát Triển Kinh Tế đã tham gia hội nghị trực tuyến để giới thiệu về Thành Phố 
Brampton với 38.000 người tham gia trực tuyến và 1.200 công ty khởi nghiệp ở 141 quốc gia, 
từ Brazil đến Ấn Độ, nêu bật Khu Đổi Mới của Brampton và quảng bá Brampton BHive đến 
khán giả toàn cầu. Vào năm 2019, các đại diện của Thành Phố đã đến Lisbon, Bồ Đào Nha 
tham gia Hội Nghị Thượng Đỉnh trên Web để cho 70.000 người tham gia biết rằng “Brampton 
là của Hiện Tại”, nêu bật các cơ hội đầu tư độc nhất của Thành Phố trên quy mô toàn cầu. 
 
Đừng bỏ lỡ sự kiện Đếm Ngược đến Collision ở Brampton! Đăng ký tại đây để tham gia sự 
kiện miễn phí này vào ngày 18 tháng 5 tại The Rose Brampton. Để tìm hiểu thêm về Thành 
Phố Brampton tại Collision 2022, hãy truy cập investbrampton.ca/collision-2022. 
 
Lưu Động dành cho Đổi Mới Brampton 
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EDO đang tràn qua các con phố! Trong suốt sự kiện Đếm Ngược đến Collision, nhóm rất vui 
mừng được ra mắt xe buýt Brampton Transit mới toanh, tiện nghi đầy đủ mà sẽ không chỉ giúp 
thúc đẩy Khu Đổi Mới và một loạt các nguồn lực sẵn có cho các công ty khởi nghiệp, người 
sáng lập và doanh nhân của Brampton mà còn giúp hỗ trợ các sáng kiến tiếp cận cộng đồng 
địa phương. 

Trích Dẫn 

“Đếm Ngược đến Collision chính thức diễn ra! Sau màn thể hiện thành công tại Collision năm 
ngoái, chúng tôi đã sẵn sàng trở lại trong năm nay để cho thế giới thấy được nội tại của 
Brampton. Chúng tôi đang trên đà phát triển nhanh chóng để trở thành một trung tâm công 
nghệ hàng đầu ở Canada và chúng tôi rất vinh dự khi lọt vào một trong sáu thành phố được 
chọn để khởi động một năm đầy hứng khởi nữa tại Collision.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Brampton là Thành Phố của Những Cơ Hội, nơi - với các nguồn lực như Khu Đổi Mới và 
BHive của chúng tôi -- các doanh nhân và công ty khởi nghiệp của chúng ta có thể phát triển 
mạnh mẽ. Tôi khuyến khích mọi người đăng ký tham dự sự kiện Đếm Ngược đến Collision để 
lấy cảm hứng về những gì tương lai nắm giữ và chuẩn bị cho Hội Nghị Collision sắp tới vào 
tháng 6”. 

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

“Đếm Ngược đến Collision đang diễn ra trên khắp Canada với mong đợi cho sự kiện chính 
của năm nay và họ sẽ dừng chân ngay tại Brampton nơi đây, bởi vì đây là nơi dành cho sự đổi 
mới, ý tưởng và cơ hội. Nhận vé miễn phí ngay hôm nay và được truyền cảm hứng từ Wes 
Hall, Isaac Olowolafe Jr. cùng những siêu sao khởi nghiệp của chính Brampton.” 

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

“Thành Phố Brampton tự hào được tiếp đón Wes Hall, Isaac Olowolafe Jr. và đăng cai tổ chức 
sự kiện Đếm Ngược đến Collision. Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế của chúng tôi đã sẵn sàng 
để cho thế giới thấy rằng Brampton là một thành phần chủ chốt trong không gian kinh doanh 
và sau thành công của Collision 2021, tôi rất nóng lòng muốn xem sự kiện năm nay sẽ diễn ra 
như thế nào.” 

- Paul Morrison, Giám Đốc Hành Chính Lâm Thời, Thành Phố Brampton 
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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 

 
 

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 
Truyền Thông Đa Văn Hóa tại Thành Phố 
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