موسســه مهاجــرتـی تراســت
همــراه شمــــا در تمـــام مراحــــل مهـــــاجرت

تیـم موسسـه مهاجرتـی تراسـت مجموعـه ای از وکال و مشـاورین خبـره ایسـت کـه هدفـش طراحـی و اجـرای
بهتریـن مسـیر مهاجرتی برای شماسـت .مؤسسـه مهاجرتـی تراسـت ()Trust Way Immigration Services
شـرکتی کانادایـی اسـت کـه در اسـتان بریتیـش کلمبیـا بـه شـماره  BC1268598و در اداره مهاجـرت کانـادا به
شـماره  R506959بـه ثبت رسـیده اسـت.

مهاجرت به کانادا

تحصیل در کانادا

سرمایه گذاری در کانادا

زندگــی ای بــا کیفیــت کانادایــی

در بهتریـن دانشـگاه ها و موسسـات

کســب و کار موفــق و زندگــی

را بــرای خــود و خانــواده خــود در

آموزشـی جهان تحصیـل کنید.

کانادایــی در یــک قــاب.

کانــادا بنــا کنیــد.

ویزای کانادا

اخبار مهاجرت

به مقصـد بیاندیشـید ،راه خودش را

بـه روز تریـن اخبـار مهاجرتـی کانادا

به شـما نشـان خواهد داد.

و قوانیـن و مقـررات تصویب شـده.

وکــــالی رسمـــی اداره مهـــــاجــــرت کــانــــادا
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چرا موکلین به ما

اعتمـاد

کردهانـد؟

پروندههای موفق
آمــــار پرونـــــدههــای موفــــق ما باالســــت!

مشـاوریـن قانــوین
تراســت توســط مشــاورین قانونــی مهاجــرت
کانادا و عضو انجمن  ICCRCاداره میشود!

صرفه جویی در وقت
ما ارزش ویــژهای برای وقـــت مشتـــریان خود

قائــــل هستیـــم!

توجــه به جـزئی ــات
توجــه به جزئیـات ،عامـــل تمـــایز ماســـت!

نمـاینده رسـیم

پیشنهاد بهرتینها

ما نماینـــده رسمی مراکز آموزشی مقاطع

بهترین ها را به مشتری پیشنهاد می دهیم حتـــی

مختلف در کانادا هستیم!

تج ـ ــربه وکــال
وکالـــت پرونـدههـــا با توجـه به تجربه

قبلی وکال پذیرفتهمیشود!

اسپانسر ویرایش اول

به ضـــرر خودمـــان!

در دس ــرتس
همـــواره در دستـــرس هستیـــم!

سرمایه گذاری در کانادا

با تراست

01
02
03

دریافت مشاوره اولیه

مرحله اول

روش های مختلفی برای سرمایه گذاری در کانادا وجود دارند که هر کدام از این روشها ،پیچیدگی های خود را دارا هستند.
مشاوره با وکیلی خبره برای شما در انتخاب بهترین مسیر مفید خواهد بود.
تنظیم قرار داد

مرحله دوم

پس از دریافت مشاوره و انتخاب بهترین روش متناسب با اهدافتان می توانید با تنظیم یک قرارداد ،تمامی مراحل انجام کار
را برای اخذ ویزای سرمایه گذاری کانادا به کارشناسان مجموعه تراست بسپارید.
دریافت مدارک اولیه

مرحله سوم

با توجه به برنامه سرمایه گذاری انتخاب شده ،مدارک درخواستی و حداقل سرمایه اعالم شده نیز ممکن است متفاوت باشد.
مدارکی مانند تجربه کار مدیریتی ،برخورداری از حداقل دارایی تعیین شده در برنامه سرمایه گذاری مورد نظر و نیز ،مدارک مرتبط
با ارزش دارایی های نقدی ،از جمله این مدارک هستند.

اسپانسر ویرایش اول
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ارائه درخواست سرمایه گذاری و دریافت دعوتنامه

مرحله چهارم

برای سرمایه گذاری در کانادا ،نیاز است تا ابتدا اظهار عالقه مندی و یا به اصطالح  Expression of interestانجام شود .در
ادامه ،با توجه به درخواست ارسالی و شرایط اعالم شده متقاضی ،یک دعوتنامه ارائه درخواست سرمایه گذاری ( )ITAاز طرف
اداره مهاجرت برای شما صادر می شود.

05
06

تهیه پروپوزال برای کسب و کار

مرحله پنجم

از آنجایی که نیاز است تا در بیزنس پلن پیشنهادی با جزئیات به برنامه های آتی کسب و کار مانند تعداد کارمندان ،مبلغ
سرمایه گذاری و پیش بینی های آتی برای رشد کسب و کار نیز اشاره شود ،کارشناسان با تجربه تراست به خوبی در تهیه این
طرح پیشنهادی ،شما را یاری خواهند کرد
ارسال مدارک به همراه ارائه بیزینس پلن

مرحله ششم

در این مرحله طرح پیشنهادی به همراه مدارک و تاییدیه های مالی مورد نیاز به اداره مهاجرت کانادا ارسال می شود و مکاتبات
الزم به وسیله وکیل مهاجرتی تراست صورت می گیرد.

07
08

امضای توافق نامه عملکرد

مرحله هفتم

بعد از ارزیابی مدارک و تأیید طرح پیشنهادی ،از داوطلب سرمایه گذاری در کانادا درخواست می شود تا یک توافق نامه اجرای
تعهدات کسب وکار با اداره مهاجرت به امضا برساند.
دریافت نامه حمایتی

مرحله هشتم

بعـ�د از امضـ�ای توافق نامه ،یک نامه حمایتـ�ی( ) )letter of supportو یا یک تأییدیه (�Letter of Confir
 )mationاز طرف اداره مهاجرت برای شما صادر می شود.

09

ارائه درخواست صدور ویزا

مرحله نهم

با توجه به نامه حمایتی صادر شــده ،برای اخذ مجوز کاری موقت ،جهت ســرمایه گذاری در کانادا اقدام
خواهد شــد .تمامی مراحل اخذ ویزای ســرمایه گذاری کانادا به عهده کارشناســان مجرب در تیم تراســت
است تا شما هیچ گونه دغدغه ای از این بابت نداشته باشید.

10

دریافت ویزا

در نهایت ،ویزای صادر شده جهت سرمایه گذاری در کانادا به شما تقدیم می گردد.
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مرحله دهم

Mississauga

6

برنامهها و اهداف استراتژیک
بــرای تحقــق بخشــیدن بــه چشــم انــداز خــود بــرای میسیســاگا بــه عنــوان قطــب جهانــی از فعالیــت هــای
خالقانــه و نوآورانــه کــه در آن اســتعداد و تجــارت رشــد مــی کنــد  ،شــهر مــی سیســاگا اســتراتژی  10ســاله
توســعه اقتصــادی را در ســال  2010تصویــب کــرد .ایــن اســتراتژی هــا را بــرای پــرورش اقتصــادی مرفــه و
پایــدار شناســایی مــی کنــد کــه اســتعدادها و شــرکت هــای دانــش بنیــان اصلــی را جــذب و توســعه مــی
دهــد  ،کــه بــه جامعــه تجــاری و پــروش جهانــی میسیســاگا از قبــل متنــوع کمــک مــی کنــد.
با پیشرفت کار  ،شهر میسیساگا خوشبین است زیرا بر نقاط قوت موجود متمرکز است و به دنبال فرصت های
جدیدی اســت که به رشــد و شــکوفایی اقتصاد محلی کمک خواهد کرد .به منظور جلب نظر ســرمایه گذاران و
شرکای بالقوه  ،شهر باید حضور جهانی را ایجاد و مدیریت کند و به ارتباطات بین المللی متعهد باشد.
این خالصه نمایانگر اقداماتی اســت که در ســال  2013برای تحقق اهداف ما در اســتراتژی توســعه اقتصادی
انجام شــده اســت .اســتراتژی با ســه هدف سطح باال ساخته شده است که به همســویی طرح ها و اقدامات
استراتژیک دفتر توسعه اقتصادی شهر کمک می کند:

01

02

03

ق اهداف ما در استراتژی توسعه

ق اهداف ما در استراتژی توسعه

ق اهداف ما در استراتژی توسعه

اقتصــادی انجــام شــده اســت.

اقتصــادی انجــام شــده اســت.

اقتصــادی انجــام شــده اســت.

استراتژی با سه

استراتژی با سه

استراتژی با سه

این اهداف موجب توسعه استعدادها  ،جذب مشاغل نوآورانه  ،رفع نیازهای شغلی  ،تقویت هنر و فرهنگ
و ایجاد مشارکت برای نوآوری خواهد شد.
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نکات مدنظر در سال 2013
گفت و شنود در رویداد های استعدادیابی
ســازمان توســعه اقتصــادی ( )EDOو هیئــت مشــورتی توســعه اقتصادی میزبــان بیش از  50مدیر ارشــد به
نمایندگی از مشاغل محلی  ،آموزش  ،صنعت و دولت در یک گفتگوی جذاب در مورد ارتقا توانایی میسیساگا
در حفظ استعداد انرژی و اشتیاق جو پیرامون این رویداد را بازتاب داد و سه موضوع گسترده پدیدار شد:
●ایجاد ظرفیت محلی از طریق جذب استعداد  ،حفظ و توسعه.
●اتصال تجارت  ،آموزش  ،دولت  ،بخش داوطلبانه  ،انجمن ها  ،واسطه ها و سایر گروه های اصلی ذینفعان
●رقابت از طریق استراتژی های هدفمند ارائه شده در همکاری با شرکای محلی.

بــا هــدف ارتقــا میسیســاگا بــه عنــوان یــک مقصــد اشــتغال و مناســب  ،اســتراتژی هــای اصلــی در زمینــه
افزایــش اشــتغال شناســایی و در "خالصــه اجرایــی :گفتگــو در مــورد رویــداد اســتعدادها" مشــخص
شــد.اقدامات حاصــل از ایــن گــزارش بــه  EDOکمــک مــی کنــد تــا نیازهــای اســتعدادی خــود را ارزیابــی کنــد
و بــه شــکاف بیــن صنعــت و آمــوزش کمــک مــی کنــد.
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کمپین بازاریابی نوین
اداره توســعه اقتصــادی یــک کارزار بازاریابــی  3ســاله جدیــد را بــا عنــوان "پیــروزی نــژاد انســانی(“Win the
 )”Human Raceراه انــدازی کــرد کــه نیــروی کار میسیســاگا را بــه عنــوان یکــی از مزایــای مــکان بــرای
مشــاغل دانــش بنیــان کــه کــه بــه نیــروی کار ماهــر و بــا اســتعداد نیــاز دارنــد .از آنجــا کــه  ٪78از مدیــران
عامــل در سراســر جهــان معتقدنــد کــه اســتعداد یابــی چالــش شــماره یــک اســت  ،مهــم بــود کــه ایــن
کمپیــن دارایــی هــای میسیســاگا را از طریــق جنبــه اســتعدادی برجســته کنــد.
مجموعه این کمپین شامل :تبلیغات چاپی و دیجیتالی  ،بروشورهای تبلیغاتی و یک ریز سایت هیجان انگیز
با یک وبالگ جدید است.
winthehumanrace.ca
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توسعه تجاری
اداره توســعه اقتصــادی در فعالیتهایــی شــرکت داشــت کــه بالــغ بــر  5/4میلیــون دالر ارزیابــی مالیاتــی
جدیــد را حفــظ کــرد .ایــن نشــان مــی دهــد ســرمایه گــذاری هایــی برنامــه ریــزی شــده یــا در دســت پرداخــت
اســت و نشــان دهنــده  4300 - 3800شــغل جدیــد ایجــاد شــده و در میسســیاگا حفــظ شــده اســت.

تیم توسعه تجارت در سرمایه گذاری در می سی سیاگا

نقش برجسته داشت:
مربی it

اولیــن حضــور مســتقیم مشــاور فنــاوری اطالعــات برزیــل در آمریــکای شــمالی .مشــتریان کانادایــی اکنــون
بــا دریافــت طیــف وســیعی از خدمــات بــا کارایــی بــاال و واجــد شــرایط در اکوسیســتم ()SAPنــرم افــزار
ســازمانی  ،از مزایــای آنهــا بهــره منــد خواهنــد شــد.

هلوکابل
دفتــر مرکــزی خــود را در کانــادا تأســیس کــرد .ایــن مرکــز از صنایعــی کــه بــه کابلهــا و ســیمهای بــا کارایــی
بــاال  ،ماننــد تولیــدات صنعتــی خــودکار  ،بســته بنــدی مــواد غذایــی و آشــامیدنی و انــرژی هــای تجدیدپذیــر
نیــاز دارنــد  ،پشــتیبانی بهتــری خواهــد داشــت.

درجه حرارت دمایی
گســترش تســهیالت بــا فضــای انبارهــا بــرای توزیــع تجهیــزات کنتــرل درجــه حــرارت تجــاری بــه مشــتریان
تجــاری.
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راه حل گسترش صنعتی
انبــار و مرکــز توزیــع جدیــد کــه پیشــرفته تریــن زنجیــره تأمیــن را بــرای حمــل و نقــل در ســراس منطقــه
بزرگتــر تورنتــور  GTAفراهــم مــی کنــد و انتظــار مــی رود بیــن  50تــا  60کارمنــد اســتخدام کنــد.

سازمان لوازم الکترونیکی سامسونگ در کانادا
بــه محــل جدیــد آفیــس کانــادا کــه دارای مرکــز آمــوزش و تجربــه اســت  ،گســترش یافتــه اســت .پیــش
بینــی مــی شــود اشــتغال تقریبــاً  500کارمنــد افزایــش یابــد.

برنامه ارتباطات شرکتی
دفتر توســعه اقتصادی برنامه تماس ســاالنه شــرکتی را برای همکاری فعاالنه با مشاغل موجود برای کمک به
رشد و ماندن در جامعه اجرا می کند .در سال  28 ، 2013تماس شرکتی با حضور اعضای تیم توسعه اقتصادی
و مدیران ارشــد شــرکتهای میسیســاگا برگزار شــد تا در مورد عملیات فعلی  ،برنامه های آینده و کمکهای مورد
نیاز برای تجارت در میسیســائوگا بحث کنند .غالباً  ،شــهردار مک کاليون و يكي از اعضاي شــورا در اين تماس
ها دفتر توسعه اقتصادی()EDOرا همراهي مي كنند.

سرمایه گذاری در تجارت جهانی
در پی دســتیابی به هدف ما برای تبدیل شــدن به "مگنت تجارت جهانی"  ،شــهر یک اســتراتژی بازاریابی بین
المللی با هدف توسعه یک مارک جهانی جذاب برای جذب تجارت  ،سرمایه گذاری و مشاغل به می سی سیاگا
را اجرا کرده است.
تیم سرمایه گذاری تجارت جهانی فعالیت های برجسته زیر را انجام داد:
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مأموریت جذب سرمایه گذاری برزیل
در مــاه ژوئیــه  ،مقامــات شــهر مــی ســی ســیاگا  ،همــراه بــا اتحــاد بازاریابــی تورنتــوی بــزرگ ( )GTMAدر
یــک مأموریــت ســرمایه گــذاری بــا برزیــل همــکاری کردنــد .نماینــدگان دربخــش نــواوری جــذب ســرمایه
گــذاری مســتقیم خارجــی بــا تمرکــز بــر فنــاوری هــای اطالعاتــی و بخــش مــواد غذایــی و آشــامیدنی شــرکت
کردنــد .مقامــات شــهر مــی ســی ســیاگا در بیــش از  21جلســه شــخصی بــا شــرکتهای برزیلــی کــه قصــد
ســرمایه گــذاری در ســطح بیــن المللــی را داشــتند  ،شــرکت کردنــد و موقعیــت میسیســاگا و منطقــه بــزرگ
تورنتــو را بــه عنــوان محــل انتخــاب بــرای ورود بــه بــازار آمریــکای شــمالی قــرار دادنــد.

مأموریت جذب سرمایه گذاری کالیفرنیا
در مــاه ســپتامبر  ،مقامــات شــهر مــی ســی ســیاگا  ،بــا مشــارکت بــا اتحــاد بازاریابــی تورنتــو  ،در مأموریــت
جــذب ســرمایه گــذاری بــا ســرمایه گــذاران احتمالــی در لــس آنجلــس  ،کالیفرنیــا شــرکت کردنــد .ایــن گــروه
در جلســات مقدماتــی شــرکتهای فنــاوری اطالعــات شــرکت کــرد .تقریبــاً  10هــدف از ایــن مأموریــت جــذب
ســرمایه مشــخص شــد.

شام قدرشناسی ژاپنی
ژاپــن منبــع مهــم ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی در مــی ســی ســیاگا اســت .در مــاه نوامبــر  ،شــهردار
مــک کالیــون و ســازمان توســعه اقتصــادی ( )EDOمیزبــان مشــاغل محلــی ژاپنــی بودنــد تــا از 90بیــش از
نــود شــرکت منتســب بــه ژاپــن بــرای ســرمایه گــذاری در مــی ســی ســیاگا تشــکر کننــد .از طریــق شــبکه
ســازی  ،شــهر و شــرکت هــای محلــی ژاپنــی
روابــط را تقویــت کردنــد و شــهر درک بهتری
از نیازهــای محلــی تجــاری پیــدا کــرد .بــه
عنــوان نتیجــه ای از ایــن رویــداد  ،شــرکت
هــای ژاپنــی بــا کارمنــدان  EDOکار کــرده
انــد بــرای شناســایی فررصــت هــای ســرمایه
گــذاری مســتقیم بالقــوه از ژاپــن.
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جوایز سرمایه گذاری مستقیم خارجی
میسیســاگا پنجمیــن جایــزه را از مجلــه ســرمایه گــذاری
مســتقیم خارجــی ( )fDiمجلــه شــهرهای آمریکایــی آینــده بــرای
 2014/2013دریافــت کردکــه شــاملنام بــرده شــدن از شــهر بیــن
 79شــهر آینــده اســت .ایــن رتبــه بنــدی باعــث جــذب ســرمایه
گــذاری داخلــی و تســهیل توســعه اقتصــادی و گســترش
تجــارت در میسیســاگا خواهــد شــد .میسیســاگا همچنیــن
بــرای کســب و کار دوســتانه  ،رتبــه دوم بــرای پتانســیل
اقتصــادی و رتبــه چهــارم بــرای زیرســاخت هــا و اســتراتژی
سرمایه گذاری مستقیم خارجی را بدست آورده است.

توسعه و پشتیبانی از مشاغل کوچک
برای تشــویق توســعه و رشــد تجارت کوچک ،مرکز توســعه اقتصادی و تجاری میسیسگا( ، )MBECسمینارها ،
آموزش آنالین  ،مشــاوره حضوری و اطالعات و راهنمایی های عمومی را به مشــاغل کوچک و کارآفرینان ارائه
می دهد .در سال  48 MBEC ، 2013سمینار برگزار کرد که  1221شرکت کننده در آن شرکت کردند و راه اندازی
مشاغل محلی و ایجاد مشاغل در می سی سیاگا را مورد تشویق قرار داد.
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شهردار هزل مک کالیون( )Hazel McCallionاز

اقتصاد محلی و خرد حمایت می کند

بــرای حفــظ ضربــان اقتصــاد محلــی  ،جلســات میزگــرد بــا مشــاغل محلــی توســط هیئــت مشــورتی توســعه
اقتصــادی ( )EDABو توســط شــهردار هــازل مــک کالیــون برگــزار مــی شــود .ایــن جلســات محفلــی بــرای
بحــث در مــورد چالــش هــا و فرصــت هــا اســت و بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا میسیســاگا همچنــان محیــط
حامــی را بــرای مشــاغل ارائــه دهــد .آنهــا بــرای شناســایی شــرایط اقتصــادی  ،روندهــا و بازارهــای جدیــدی
کــه در پاســخگویی بــه خواســته هــای اقتصــاد دانــش بنیــان جهانــی رقابــت مــی کننــد  ،مــورد اســتفاده
قــرار مــی گیرنــد .در ســال  ، 2013موضوعــات در حــال ظهــور کــه برآمــده از جلســات میزگــرد هســتند شــامل:
اســتعداد و نیــروی کار نگرانــی هــای نظارتــی تغییــر در برنامــه هــای تحقیقاتــی دولــت؛ آینــده تولیــد؛ حمــل
و نقــل ،ازدحــام جــاده ای و خــا در نــوآوری.
این جلســات ایده های مختلفی را به وجود آورد که شــهر آنها را مورد بررســی و در صورت امکان اجرا قرار می
دهد.

برنامه کارآفرینی جوانان توسط شرکت تابستانی
مرکــز مشــاغل تجــاری میسیســاگا ( )MBECبرنامــه تابســتانی شــرکت را ارائــه مــی دهــد  ،بــه دانشــجویان
ایــن فرصــت را مــی دهــد تــا ضمــن توســعه مهــارت هــای حرفــه ای  ،ایــده هــای خــود را بــه فرصــت هــای
شــغلی تبدیــل کننــد .ایــن برنامــه بــا مشــارکت اســتان انتاریــو ارائــه مــی شــود و مربیگــری  ،راهنمایــی و
پشــتیبانی مالــی و عملــی را بــرای کمــک بــه کارآفرینــان جــوان در راه انــدازی مشــاغل تابســتانی فراهــم مــی
کنــد .در ســال  ، 2013ایــن برنامــه منجــر بــه راه انــدازی 16بیزینــس بــا ایجــاد  18شــغل جدیــد شــد.

Mississauga

14

خوش آمدگویی به دانشجویان بین المللی می سی سیاگا
دومیــن رویــداد ســاالنه بیــن المللــی خــوش آمدگویــی بــه دانشــجویان بــه می ســی
ســیاگا در ســپتامبر  2013برگــزار شــد .هــدف از ایــن رویــداد دعــوت از دانشــجویان
بیــن المللــی در حــال تحصیــل در دانشــگاه تورنتــو در میسیســاگا ( )UTMو کالــج
شــریدان (دانشــگاه هــزل مــک کالونیــون) بــه تــاالر شــهر بــود تــا از آنهــا در شــهر
اســتقبال کنــدو اطالعاتــی در مــورد میسیســاگا و خدمــات و ســرویس هــای مختلف
موجــود در شــهر ارائــه دهیــد.
 EDOمعتقد اســت که این دانشــجویان ممکن اســت روزی ساکن  ،کارمند  ،صاحب مشاغل در می سی سیاگا
و یا سفیران جهانی شوند .نزدیک به  100دانشجو در این مراسم شرکت کردند که  40کشور از آفریقا  ،آسیا ،
کارائیب  ،اروپا  ،خاورمیانه  ،آمریکای جنوبی و ایاالت متحده را نمایندگی می کردند.
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ایجاد ارتباطات و مشارکت در جامعه
مرکــز مشــاغل تجــاری میسیســاگا ( )MBECهمچنــان بــه ایجــاد ارتبــاط و مشــارکت بــا ســازمان هــای محلــی
مــی پــردازد MBEC .بــرای کمــک بــه گســترش ارتباطــات محلــی جامعــه خــود  ،در  25رویــداد جامعــه
شــرکت کــرد و  795ارتبــاط جامعــه ایجــاد کــرد.

شبکه کارآفرینان انتاریو
ایـن شـهر بـه عضـوی از شـبکه اسـتان انتاریـو( )Ontario’s ONE Networkدرآمـد .ایـن شـبکه مشـترک
امـکان دسترسـی بـه خدمـات پشـتیبانی از مشـاغل موجـود در انتاریـو را فراهـم مـی کنـد MBEC .بـا پنـج
سـازمان همـکاری کـرده اسـت کـه مشـارکت کننـدگان شـبکه سـریع اسـیر اقیانوسـی را در منطقـه پیـل
تشـکیل مـی دهنـد .ماموریـت و هـدف آن اطمینـان از ایـن اسـت کـه کارآفرینـان و مبتکـران در پیـل از
طریـق خدمـات همـکاری مراکـز منطقـه ای شـرکت هـای تجاری  ،مرکز  ، RICمراکز برتـری انتاریو و خدمات
مشـاوره ای تجـاری اسـتان انتاریـو از دسترسـی آسـان بـه اطالعـات  ،منابـع و راهنمایـی برخـوردار هسـتند.
 MBECدر نوامبر  2013اولین کنفرانس بازاریابی شــبکه های اجتماعی شــبکه وان را امضا کرد .این کنفرانس
اســتراتژی هــای رســانه هــای اجتماعی واقعــی را برای کمک به کارآفرینان و صاحبان مشــاغل در ایجاد و رشــد
تجارت خود ارائه داد .بیش از  200نفر از کارآفرینان  ،صاحبان مشاغل و متخصصان میسیساگا و منطقه بزرگ
تورنتو در این نمایشگاه حضور داشتند.

حمایت مالی از رویدادهای محلی تجاری
بــرای پیشــبرد اهــداف اســتراتژیک  EDO ، MBECچندیــن ســمینار تجــارت بیــن المللــی هیئــت تجــاری
میسیســاگا ( )MBOTرا بــا تمرکــز بــر تجــارت در بازارهــای ایــاالت متحــده و امــارات متحــده عربــی بــرای
تشــویق بــه ارتباطــات جهانــی حمایــت کــرد MBEC .همچنیــن از حامیــان MBOT's Next Generation
 "40 (NGEN) "Underمتخصصیــن جــوان بــرای حمایــت از رشــد اقتصــاد دانــش  ،بــه اشــتراک گــذاری و
تبــادل نظــر و تقویــت یــا ایجــاد ارتباطــات تجــاری  ،از رویدادهــای شــبکه ای جــوان تحــت "MBOT" 40
حمایــت مالــی کــرد.
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