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Thành Phố giới thiệu Brampton đến với hơn 35.000 khán giả 

quốc tế tại Hội Nghị Collision 
 

BRAMPTON, ON (ngày 30 tháng 6 năm 2022) – Tuần trước, Thành Phố Brampton đã giới thiệu 
Brampton trong buổi tụ hội công nghệ trực tiếp lớn nhất trong hơn hai năm tại một hội nghị đã đặt kín 
chỗ gồm hơn 35.000 doanh nhân, công ty khởi nghiệp và những người có tầm ảnh hưởng từ hơn 130 
quốc gia tại Hội Nghị Collision ở Toronto. 

Gian trưng bày của Brampton đã thu hút hàng nghìn khách tham quan trong ba ngày, bao gồm các bộ 
trưởng chính phủ và các nhân vật thể thao và truyền thông. Thành Phố đã giới thiệu Khu Đổi Mới và 
các đối tác của Thành Phố, bao gồm Trung Tâm Doanh Nhân Brampton, Bhive Brampton, Altitude 
Accelerator, The Founder Institute, Đại Học Algoma, Trường Cao Đẳng Sheridan, Rogers Cybersecure 
Catalyst, Brampton Venture Zone, và khách mời đặc biệt Brampton Batman. 

Với trọng tâm là xây dựng một hệ sinh thái mạnh mẽ cho các công ty khởi nghiệp, doanh nhân và cộng 

đồng, Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế Brampton đã nỗ lực tìm kiếm các khách hàng tiềm năng chất 
lượng cao, củng cố các mối quan hệ hiện có với doanh nghiệp và nâng cao thương hiệu của Thành 

Phố về các không gian đổi mới, công nghệ và khởi nghiệp.  Đội ngũ của Brampton đã kết nối với hàng 
trăm công ty khởi nghiệp, hãng đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần và nhà đầu tư của Canada và 

quốc tế, đồng thời mời họ đến thăm Khu Đổi Mới Brampton -- với nhiều người bày tỏ sự quan tâm 

muốn tham gia chương trình đẳng cấp thế giới sẵn có. 

Là một phần trong cam kết về sự đa dạng, bình đẳng và hòa nhập, Phát Triển Kinh Tế Brampton đã 

làm việc với các nhà tổ chức Hội Nghị Collision, những người đã tài trợ vé miễn phí cho một phái đoàn 
gồm 362 doanh nhân và thanh niên Da Đen từ Brampton đến tham dự, hưởng lợi và tham gia Hội Nghị 

Collision. Thành Phố cũng hỗ trợ sự tiếp nhận mở rộng mạng lưới và trao quyền của Build Black 

Canada cho các doanh nhân và chuyên gia trẻ người da đen đã tham dự Collision. 

Thành Phố là đô thị duy nhất tham gia chương trình Ngày Châu Phi tại Collision được giám tuyển - một 

sự kiện do BKR Capital, TechStars và Dream Legacy Foundation tổ chức nhằm tôn vinh và giới thiệu 

các công ty khởi nghiệp hàng đầu của Châu Phi tại Collision. 

Hơn 15 công ty khởi nghiệp từ Khu Đổi Mới Brampton đã có cơ hội trình bày ý tưởng của họ và được 
giới thiệu với gian trưng bày của chính họ tại hội nghị. Gian trưng bày của Brampton cũng tổ chức 
trưng bày đường dẫn phát triển tài năng Brampton, có buổi trình diễn robot trực tiếp do Trung Tâm 
Công Nghệ Thiết Kế và Sản Xuất Tiên Tiến của Cao Đẳng Sheridan dẫn dắt, cũng như một buổi giới 
thiệu tiêu điểm về chương trình Esports mới của Đại Học Algoma. 

Giới thiệu về Collision 
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 tư đội ngũ của 
Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế của Thành Phố Brampton tham gia sự kiện toàn cầu này, cùng với các 
đối tác Khu Đổi Mới Brampton và khách mời đặc biệt, Brampton Batman. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://collisionconf.com/&data=05|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|ec64ab36f54e48dc9a1508da5ad78694|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637922178971944447|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=K0Lf2RLNgQyZIkdipS+9oqm/jzO3ktPMfQeqbbV7WYk=&reserved=0
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Giới thiệu về Khu Đổi Mới Brampton 
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.  

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. 

Để tìm hiểu thêm về Khu Đổi Mới, hãy truy cập www.bramptoninnovationdistrict.com hoặc xem video 
về Khu Đổi Mới của Thành Phố. 

Trích Dẫn 

“Collision là một trong những hội nghị công nghệ hàng đầu trên thế giới, quy tụ mọi người, những ý 
tưởng tuyệt vời và các công ty hàng đầu thế giới. Tôi rất vinh dự được tham gia đội ngũ Phát Triển 
Kinh Tế của chúng ta tại Collision tuần trước để nêu bật lý do tại sao Brampton là một địa điểm đắc địa 
để đầu tư. “Thành phố của chúng ta đang trong giai đoạn chuyển đổi đầy hứng khởi và cùng với các 
đối tác, chúng ta đang phát triển Khu Đổi Mới của mình thành một trung tâm giáo dục và đổi mới quy 
mô lớn.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Brampton là Thành Phố của Những Cơ Hội với các nguồn lực tuyệt vời dành cho các doanh nhân và 
công ty khởi nghiệp phát triển mạnh mẽ, đồng thời cùng với các đối tác của mình, chúng ta đang xây 
dựng một hệ sinh thái đổi mới để mang lại lợi ích cho cư dân và doanh nghiệp của mình. Xin cảm ơn 
đội ngũ Phát Triển Kinh Tế của chúng ta đã giới thiệu Brampton đến với 35.000 khán giả toàn cầu tại 
Collision tuần trước. Brampton song hành cùng doanh nghiệp và chúng tôi mong muốn tiếp tục thu hút 
và giữ chân các công ty toàn cầu hàng đầu trong cộng đồng của chúng tôi.” 

- Martin Medeiros, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 3&4; Chủ Tịch, Phát Triển Kinh Tế, 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. 
Xin cảm ơn đội ngũ của chúng ta vì đã làm nổi bật những điểm mạnh của Brampton trước tất cả khán 
giả toàn cầu trong Hội Nghị Collision vào tuần trước. Chúng tôi vẫn luôn tận lực thiết lập Brampton như 
một vị trí đắc địa để đầu tư và củng cố vị trí độc nhất của Brampton trên Hành Lang Đổi Mới.” 

- Clare Barnett, Giám Đốc, Phát Triển Kinh Tế, Thành Phố Brampton 
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Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 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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