אויף תיכף ארויסצוגעבן9/22/2021 :

גאווערנער קעטי האקול

גאווערנער האקול אנאנסירט "קאנסטעלעישען ברענדס" אויפצושטעלן הויפטקווארטיר אין דאונטאון
ראטשעסטער
גלאבאלער קאמפאני וועט זיך אריינציען אין ריּפורּפאָ ס׳ט היסטארישע אקוועדוקט געביידע
לענגאויס דעם דזשענעסי טייך
 82מיליאן דאלער אינוועסטירונג שטיצט ווייטער באמיאונגען ווידער-אויפצולעבן ראטשעסטער׳ס
אינער-שטאטישע צענטער דורך אינוועסטירונגען אין די "ראַ ק דע ריווערוועי" איניציאטיוו און אין דער
דאונטאון אינאוואציע זאון
פראיעקט אויך געשטיצט מיט "פינגער לעיקס פאָ רווערד" גרענט אנצוהייבן קאנסטרוקציע אויף
אקוועדוקט ווידער־פארשטעלן פראיעקט
גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז "קאנסטעלעישען ברענדס" ,א פירנדע אלקאהאלישע
געטראנקן קאמפאני ,וועט אריבערציען איר הויפטקווארטיר ,וואס געפונט זיך איצט אין וויקטאר,
אנטעריאו קאונטי צו דער היסטארישער אקוועדוקט געביידע וואס געפונט זיך נעבן דעם דזשענעסי טייך
אין דאונטאון ראטשעסטער .דער "פאָ רטשען  "500קאמפאני וועט אינוועסטירן אומגעפער  50מיליאן
דאלער צו רענאווירן פינף געביידעס אויף דער אקוועדוקט קאמפוס וואס געפונט זיך צווישן איסט מעין און
בראוד סטריט ,קעגן איבער דער "בלו קראס" ארענא ביי דער קאמפאני קריגס דענקמאל .נאכ׳ן קויפן אין
מערץ  ,2020פלאנירן איצט די פראפערטי דעוועלאפערס צו אינוועסטירן נאך  30מיליאן דאלער ביי דעם
 170,000סקווער-פיסיגע ריווערפראנט קאמפוס .דער טראנספארמירנדע פראיעקט וועט אויך
אנטהאלטן די קאנסטרוקציע פון א -120פלאץ פארקינג סטרוקטור ,און קוואליפיצירנדע היסטארישע
אויפריכטונג פן די אקוועדוקט געביידע׳ס פענצטער און אנדערע ארכיטעקטורעלע אייגנשאפטן.
"קאנסטעלעישען ברענדס" ערווארט צו שאפן איבער  80נייע ארטיגע דזשאבס אלס טייל פון דעם
פראיעקט אין צוגאב צו די איבער  340דזשאבס וואס וועלן זיך ציען צו דער אקוועדוקט לאקאציע ,בשעת
אומגעפער  200ארבעטער וועלן ווייטער בלייבן ביי דער קאנאנדייגווא אפיס .דער קאמפאני ערווארט צו
זיין אפעראציענעל ביי דעם היסטארישן וואסערפראנט אין פרילינג .2024
׳קאנסטעלעישען ברענדס׳ באגייסטערנדע באשלוס צו פארברייטערן איר ראיאנישע אפעראציעס און
אויפצושטעלן איר נייע הויפטקווארטיר אין דאונטאון ראטשעסטער וועט העלפן צו ווייטער אוואנסירן
אונזערע באמיאונגען צו שאפן נייע גוט באצאלטע דזשאבס און א בליענדער שטאט צענטער ",האט
גאווערנער קעטי האקול געזאגט" .דאונטאון ראטשעסטער׳ס אינאוואציע זאָ ון איז שוין דער היים פון
עטליכע פון די טאלאנטפולסטע קאמפאניס אין דער וועלט .דער טראנספארמירנדע פראיעקט ביי דער
היסטארישער אקוועדוקט געביידע וועט אויך העלפן מאקסימיזירן אונזער  50מיליאן דאלערדיגע "ראַ ק
דע ריווערוועי" ארבעט ,וועלכס שטעלן פאר פונדאסניי און טראנספארמירן דער וואסער-ברעג לענגאויס
דעם הערליכן דזשענעסי טייך ,העלפנדיג פאר ראטשעסטער צו בליען פאר פילע דורות אין דעם
צוקונפט".

"קאנסטעלעישען ברענדס" איז געגרונדעט געווארן איבער  75יאר צוריק אין דער שטאט קאנאנדייגווא,
אנטעריאו קאונטי .היינט ,מיט איבער  9,000ארבעטער איבער דער וועלט ,איז עס איינע פון די
שנעלסטע-וואקסנדע גרויסע  CPGקאמפאניס אין דער יו-עס אויף ריטעיל ,און א פירנדע
אינטערנאציאנאלע פראדוצירער און מארקעטער פון איקאנישע ביר ,וויין ,און בראנפן ברענדס ווי
"קאראנע עקסטרע" און "מאדעלא עספעסיאל" ביר ברענדס ,און הויכע קוואליטעט פרעמיום וויין און
בראנפן ברענדס ,אריינגערעכנט דער "ראבערט מאנדאווי" ברענד פאמיליע" ,קים קראופארד"" ,דע
ּפריזאנער" ברענד פאמיליע" ,סוועדקא" וואדקע" ,קאסא נאבעל" טעקילא ,און "היי וועסט" וויסקי .דער
קאמפאני האט אויך אן אינטערעסע אין דער אויפקומענדער קענעביס אינדוסטריע.
"מיר גלויבן אז דער אקוועדוקט קאמפוס איז א גוטע הויפטקווארטיר לאקאציע פאר אונזער וואקסנדער
קאמפאני ,וואס וועט צושטעלן פאר אונזערע ארבעטער א מאדערנע ארבעטס פלאץ וואס וועט טרייבן א
מיטארבעט גייסט אינערהאלב דעם קאמפאני און דער קאמיוניטי ",האט געזאגט ביל ניולענדס,
פרעזידענט און טשיעף עקזעקיוטיוו אפיציר פון "קאנסטעלעישען ברענדס" .מיר קוקן ארויס אויף צו
ביישטייערן צו די עקאנאמישע אנטוויקלונג און דזשאב שאפן פון דער ראטשעסטער געגנט פילע יארן אין
דער צוקונפט".
"מיר זענען געווען א שטאלצע מיטגליד פון דער ראטשעסטער קאמיוניטי און דער אומגעגעגנט אין לויף
פון  75יאר און מיר זענען באגייסטערט פארצוזעצן ווייטער אונזער איבערגעגעבנקייט דורך שטיצן
ראטשעסטער׳ס אינער-שטאטישע ווידער-אויפלעבונג באמיאונגען ",האט געזאגט ראב סענדס,
עקזעקיוטיוו פארזיצער פון קאנסטעלעישען׳ס באורד אוו דירעקטארס.
דער סטעיט און שטאט וועלן פארשנעלערן דער "אקוועדוקט רי-אימעדזשענד" פראיעקט נעבן דער נייער
הויפטקווארטיר קאמפוס צו זיין אין איינקלאנג מיט "קאנסטעלעישען ברענדס" רענאוואציע פלענער און
ערווארטעטער אריינציע דאטום .דער "אקוועדוקט רי-אימעדזשענד" פראיעקט איז דער הויפט טייל פון
דעם "ראַ ק דע ריווערוועי" איניציאטיוו און וועט אוועקנעמען דער בריק דעק אויף בראוד סטריט ,וואס איז
צוגעלייגט געווארן אין  ,1927אויף צו אנטדעקן דער ארגינעלער אקוועדוקט פרעימוואורק וואס איז
געבויט געווארן אין  1836ביי איר ארגינעלע הייך ,אויף דראמאטיש אויפצועפענען די בליקן פון דעם טייך
און פאטענציעלע טרעיל קאנעקשענס אין דעם דאונטאון טייך קארידאר .ארבעט איז ערווארטעט זיך
אנצוהייבן אין מיטל אדער סוף טייל  2022און וועט זיך אנהייבן מיט יוטיליטי אפגרעידס וואס אפעקטירן
צום מערסטן דער אקוועדוקט קאמפוס.
ניו יארק סטעיט גיבט ביז  9מיליאן דאלער צו פארגרינגערן די נויטיגע אינפראסטרוקטור אפגרעידס
פארלאנגט אויף דער אקוועדוקט קאמפוס .דער שטאט ראטשעסטער וועט באקומען א  5מיליאן
דאלערדיגע אפסטעיט ווידער-אויפלעבונג איניציאטיוו גרענט פאר די פובליק אינפראסטרוקטור
פארבעסערונגען אנצוהייבן דער ערשטער קאנסטרוקציע פאזע פון דער "אקוועדוקט רי-אימעדזשענד"
פראיעקט" .עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט" גיבט אויך  4מיליאן דאלער צו "קאנסטעלעישען ברענדס"
דורך דער "עקסעלסיאר דזשאבס טעקס קרעדיט" פראגראם אין אויסטויש פאר דזשאב שאפן
פארשפרעכונגען .מאנראו קאונטי ,ראטשעסטער גאז און עלעקטריק ,דער "גרעיטער ראטשעסטער
טשעימבער אָ וו קאָ מערס" און "גרעיטער ראטשעסטער ענטערפרייז" העלפן אויך צו מיט דער
טראנספארמירנדע פראיעקט.
דער אקוועדוקט טראנספארמאציע וועט ווייטער אונטערצינדן די טרייב כוח וואס איז שוין אינטערוועגנס
אין דאונטאון ראטשעסטער א דאנק דער "ראַ ק דע ריווערוועי" איניציאטיוו .די  13אויסגעקליבענע ערשטע
פאזע פראיעקטן ,פינאנצירט דורך א  50מיליאן דאלערדיגע "פינגער לעיקס פאָ רווערד" אפסטעיט ווידער-
אויפלעבונג איניציאטיוו גרענט ,צילן צו רעוואלוציאניזירן דעם אומגעגנט ארום דער דזשענעסי טייך און
אויפשליסן די פאטענציעל פון ראטשעסטער׳ס וואסער-ברעג .ווי מיר שטייען איצט זענען אלע געצילטע

פראיעקטן אין דער אויסשטעל פלאן פאזע ,אונטער קאנסטרוקציע ,אדער זענען שוין פארענדיגט .די
פראיעקטן רעכענען אריין דער געוואלדיג -סוקסעספול קאמיוניטי "ראַ ק סיטי סקעיט פארק" ,וועלכס איז
געבויט געווארן אונטער דער " 490-Iפרעדעריק דוגלעס-סוזען בי .ענטאני ברידזש"" .קאנסטעלעישען
ברענדס" ניי הויפטקווארטיר וועט זיך אויך געפונען אינערהאלב ראטשעסטער׳ס דאונטאון אינאוואציע
זאון ,וועלכס פארמאגט היינט באלד  200אינאווירנדע היי-טעק קאמפאניס.
"עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט" טשיעף אפערעיטינג אפיסער און עקזעקיוטיוו דעפיוטי
קאמישענער קעווין יוניס האט געזאגט" ,ראטשעסטער׳ס דאונטאון אינאוואציע זאון איז דער
פערפעקטער היים פאר "קאנסטעלעישען ברענדס" נייע הויפטקווארטיר .עס איז שוין דער היים פון
עטליכע פון דער וועלט׳ס טאלאנטפולסטע קאמפאניס .דער ׳אקוועדוקט רי-אימעדזשענד׳ פראיעקט וועט
ווייטער אונטערצינדן דאס ווידער-געבוירן פון דער שטאט׳ס צענטער ,וועלכס הייבט זיך שוין גוט צוליב
דער "ראַ ק דע ריווערוועי" איניציאטיוו ,וועלכס טרייבט עקאנאמישע מאמענטום פאר דעם גאנצן פינגער
לעיקס ראיאן".
סענאטאר טשאָ ק שומער האט געזאגט" ,׳קאנסטעלעישען ברענדס׳ ּפאַ ּפ׳ט דעם קאָ רק אויף א נייע
תקופה אין דאונטאון ראטשעסטער׳ס אנטוויקלונג מיט איר באשלוס צוצולייגן מער דזשאבס און
פארברייטערן דער שטאט ראטשעסטער .דער היסטארישער אקוועדוקט קאמפוס וואס איז אמאל
געשטאנען צוקעפנס פונ׳ם ארט וואו עס איז אויפגעשטעלט געווארן "פלאווער סיטי"  --דער שניידפונקט
פון דער היסטארישער ערי קאנאל ביי דעם דזשענעסי טייך  --איז איצט ביים הארץ פון דער דאונטאון
אינאוואציע זאון און וועט אויפדאסניי זיין א וואוקס טרייבער א דאנק דער קאנסטעלעישען ברענד׳ס
אינוועסטירונג .איך אפלאדיר קאנסטעלעישען ,גאווערנער האקול ,און יעדער וואס האט ביישטייערט צו
ברענגען דעם דעוועלאפמענט צו דער ווירקליכקייט".
סענאטארקע קריסטין דזשיליברענד האט געזאגט" ,׳קאנסטעלעישען ברענדס׳ איז א גלאבאלער
פירער אין דער געטראנקן אינדוסטריע און איך שטאלציר מיך אויפצונעמען דעם קאמפאני צו דער שטאט
ראטשעסטער .דאס אריבערציען זיך וועט ווידער-אויפלעבן דעם שטאט צענטער דורך אינוועסטירן
מיליאנען אין דער ארטיגער עקאנאמיע ,שאפנדיג איבער  80נייע דזשאבס און אריבערציענדיג נאך 340
צו דער לאקאציע .איך וועל פארזעצן ווייטער צו קעמפן פאר אינוועסטירונגען וואס ציען ערשטראנקיגע
קארפאראציעס צו ניו יארק און העלפן ראטשעסטער זאל קענען ווייטער וואקסן און בליען".
קאנגרעסמאן דזשאו מארעל האט געזאגט" ,דער היינטיגער טאג צייכנט אפ א באגייסטערנדע טריט
פאראויס אין אונזער ארבעט ווידער-אויפצולעבן ראטשעסטער׳ס דאונטאון קארידאר און פארשטערקערן
אונזער ראיאנישער עקאנאמיע .נישט נאר וועט דער פראיעקט ברענגען נייע דזשאבס פאר אונזער
קאמיוניטי ,נאר אלס טייל פון "ראַ ק דע ריווערוועי" איניציאטיוו וועט עס אויך אריינבלאזן א ניי חיות אין
דעם געגנט ארום אונזער היסטארישע וואסער-ברעג געגנט .איך בין דאנקבאר צו גאווערנער האקול פאר
איר איבערגעגעבנקייט צו שאפן געלעגנהייטן ,און איך דאנק קאנסטעלעישען פאר זייער אנגייענדער
פארשפרעכונג צו אינוועסטירן אין דעם צוקונפט פון דער ראטשעסטער קאמיוניטי".
סענאטאר דזשערעמי קוני האט געזאגט" ,דאס איז מאנומענטאל! דאס אריבערציען זיך דורך
"קאנסטעלעישען ברענדס" צו דאונטאון ראטשעסטער איז א סימבאל פון באנייטע קראפטן קעגן איבער
אונזער אינער-שטאטישער דזשענעסי ריווערוועי .מיר דאנקען גאווערנער האקול און "קאנסטעלעישען
ברענדס" פאר׳ן לייגן זייער צוטרוי אין אונזער צענטער שטאט און פאר העלפן שאפן א מער לעבהאפטע
פלאץ צו ארבעטן".
אסעמבלי-מיטגליד הערי בראנסאן ,פארזיצער פון דער אסעמבלי קאמיטע אויף עקאנאמישע
אנטוויקלונג ,דזשאב שאפן ,מסחר און אינדוסטריע האט געזאגט" ,דער ראטשעסטער דאונטאון

דיסטריקט האט זיך איינגעשאפט היינט א גרויסער געווינס .דאס ווידער-אויפלעבן פון דאונטאון נעמט אן
שטארקע טרייב כוח א אדאנק גאווערנער האקול ,אונזער ארטיגע עקאנאמישע אנטוויקלונג טיעם און
רעגירונג מיטארבעטער .מיר האבן אלע צוגעזעהן ווי "קאנסטעלעישען ברענדס" וואקסט גיך אין פארלויף
פון די יארן אויף צו ווערן דער  CPGמעכטיגער קאמפאני וואס עס איז היינט .מער דזשאבס ,מער
אינוועסטירונג ,און מער אנטשלאסנקייט באדייטן מער געלעגנהייטן פאר די מענטשן פון ראטשעסטער .צו
האבן א גלאבאלער ביזנעס פירער באזעצן איר וועלטס הויפטקווארטיר אין דער היסטארישער אקוועדוקט
געביידע העלפט ארויסהייבן אונזער גרויסער שטאט אלס א בליענדער עקאנאמישע מאטאר אין ניו יארק
סטעיט".
אסעמבלי-מיטגליד דעמאנד מיעקס האט געזאגט" ,עס פריידט מיר אויפצונעמען ׳קאנסטעלעישען
ברענדס׳ ,אן אנגעזעענער און פראמינאנטער ביזנעס ,צו דאונטאון ראטשעסטער .אונזער שטאט נויטיגט
זיך גאר שטארק אין ווידער-אויפלעבונג און באדייטנדע אינוועסטירונגען .איך בין דאנקבאר פאר די
עקאנאמישע געלעגנהייט דאס וועט פארשטעלן דורך אהערשטעלן גוט באצאלטע דזשאבס פאר אונזערע
קאמיוניטי מיטגלידער .דאס איז א גוטע געלעגנהייט פאר די וואס זוכן א קאריערע נאענטער צו זיך
אינדערהיים".
מאנראו קאונטי עקזעקיוטיוו אדאם בעללא האט געזאגט" ,דורך ציען זייער גלאבאלע הויפטקווארטיר
צו ראטשעסטער ,אנערקענט "קאנסטעלעישען ברענדס" די בענעפיטן פון טוהן ביזנעס אין מאנראו
קאונטי און די געלעגנהייטן וואס מיט טוהען אנבאטן צו אינאווירן ,וואקסן ,און אריינציען פרישע טאלאנט.
דער דאזיגער  82מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג פארשטערקערט אונזער פאזיציע אלס א צענטער
פאר די פארגעשריטענסטע פירערשאפט אין עסנווארג און געטראנקן פראדוקציע .איך שטאלציר מיך
אויפצונעמען קאנסטעלעישען צו דער אקוועדוקט געביידע און איך קוק ארויס צו די אנגייענדע
טראנספארמאציע פון אונזער שטאט צענטער דורך דער "ראַ ק דע ריווערוועי" איניציאטיוו .איך דאנק
גאווערנער האקול" ,עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט" ,און די פינגער לעיקס ראיאנישע עקאנאמישע
אנטוויקלונג קאונסיל פאר זייער שטיצע פאר דער דאונטאון אינאוואציע זאון .איך וויל זיך אויך באדאנקען
פאר ראב סענדס און די גאנצע קאנסטעלעישען טיעם ,אריינגערעכנט ביל ניולענדס ,גארט הענקינסאן,
טאם קעין ,דזשים באורדאו פאר׳ן אויסוועהלן ראטשעסטער אלס זייער קאמפאני׳ס נייער היים".
ראטשעסטער מעיאר לאוולי ווארען האט געזאגט" ,דער היינטיגער טאג איז א ווענדפונקט אין די
געשיכטע פןו אונזער שטאט" .קאנסטעלעישען ברענדס" ברענגט זייער הויפטקווארטיר צום דאונטאון ,און
דאס איבער-וואסערן פון דעם בראוד סטריט אקוועדוקט מאכט קלאר אז מיר שאפן א באגייסטערנדע נייע
צוקונפט פאר ראטשעסטער .עס וועט זיין א תקופה פון וואוקס אין וואס מיר אלע וועלן קענען גלויבן און
אנטיילנעמען .איך בין דאנקבאר צו גאווערנער האקול ,די סענדס פאמיליע ,און דעם גאנצן
קאנסטעלעישען טיעם וואס האט ערמעגליכט דעם היינטיגן טאג .ברוכים הבאים צו אייער היים!"
פינגער לעיקס ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאמיטע מיט-פארזיצער באב דאפי ,פרעזידענט
און  CEOפון "גרעיטער ראטשעסטער טשעימבער אָ וו קאָ מערס" ,און  SUNYדזשענעסי פרעזידענט
דעניס בעטעלס האט געזאגט" ,דער ראיאנישע קאונסיל בלייבט אנטשלאסן ארויסצוהעלפן מיט די
אנגייענדע ווידער-אויפלעבונג פון דעם שטאט צענטער" .קאנסטעלעישען ברענדס" באשלוס צו שטיצן
דעם חזיון וועט העלפן אין אונזער געווידמעטע ארבעט אוועקצושטעלן אן אויפדאסניי-פארגעשטעלטער
יסוד פאר ראטשעסטער ,העלפנדיג עס צו פירן אויף נאך א מער בליענדער און ערפאלגרייכער צוקונפט.
דורך דאס אריבערציען טוט דער דאזיגער ערפאלגרייכער און היסטארישער קאמפאני פארשטערקערן
דעם איינזעהעניש אז דער קאונסיל׳ס געצילטע און סטראטעגישע קאמיוניטי אינוועסטירונגען זענען נויטיג
אויף צו טרייבן דער ראיאנישע עקאנאמיע".

קארל עי .טעילאר ,פרעזידענט און  CEOפון  NYSEGאון  RG&Eהאט געזאגטRG&E" ,
שטאלצירט זיך צו שפילן א ראלע אין דער ווידער-אויפלעבונג פון דאונטאון ראטשעסטער און דער ווידער-
אנטוויקלונג לענגאויס דעם דזשענעסי טייך .איינע פון די פילע וועגן וואס מיר קענען זיך אפגעבן מיט
אונזער קאמיוניטי איז דורך צושטעלן פארשידענע סארטן הילף דורך אונזער עקאנאמישע אנטוויקלונג
פראגראמען .מיר זענען געווען א סטראטעגישע מיטארבעטער פון "ראַ ק דע ריווערוועי" זינט איר אנהייב,
און מיר זענען באגייסטערט אז ׳קאנסטעלעישען ברענדס׳ שליסט זיך אן אין דעם דאונטאון סצענע .מיר
קוקן ארויס אויף צו ארבעטן מיט זיי אינאיינעם דורכאויס דעם פראיעקט".
מעט הורלבוט ,פרעזידענט און  CEOפון "גרעיטער ראטשעסטער ענטערפרייז" האט געזאגט,
"׳קאנסטעלעישען ברענדס׳ אנטשלאסנקייט צו שאפן דזשאבס און פארברייטערן איר אפעראציעס אין
דער שטאט ראטשעסטער ,נ.י ,.פארשטערקערט אונזער ראיאן׳ס אויסערגעווענליכע טאלאנטן,
איבערהויפט אין דער פעאיגקייט צו פירן אן אויסגעצייכנטער געטראנקן פראדוקציע קאמפאני .אין צוגאב
וועט "קאנסטעלעישען ברענדס" סערווירן אלס א מאגנעט צוצוציען טאלאנט און אנדערע קאמפאניס צו
דעם הארץ פון דער ראטשעסטער דאונטאון אינאוואציע זאון".
 2025ROCפרעזידענט און  CEOדזשאסעף סטעפקא האט געזאגט" ,׳קאנסטעלעישען ברענדס׳
באגייסטערנדע אנאנסמענט איז ווידער נאך א טראנספארמירנדער טריט פאראויס פאר דאונטאון
ראטשעסטער .דאס ווידער-אנטוויקלונג פון דעם מערקפונקט אקוועדוקט קאמפוס אויף קאנסטעלעישען׳ס
קארפארעיט הויפטקווארטיר בויעט אויף א ריי עקזיסטירנדע דאונטאון פראיעקטן ,מערסט מערקווירדיג
"ראַ ק דע ריווערוועי" ,און וועט אונטערצינדן דעם איינפלוס אויף ווייטער פאר מער לעבהאפטקייט אין
אונזער ראיאן׳ס צענטער .די עקאנאמישע פועל יוצא פון דעם פראיעקט ,סיי אלס די נייע דזשאבס עס
וועט שאפן און סיי דאס פארבעסערן דעם ארט נעבן דער וואסער-ברעג ,וועט זיין באדייטנד און האבן אן
עפעקט אויף א לאנגער צייט .איך בין דאנקבאר צו קאנסטעלעישען פאר זייער וויזיאן און לאנגיעריגע
איבערגעגעבנקייט צו אונזער ראיאן ,און צו אלע מיטארבעטער וואס האבן דאס געברענגט צו דער
ווירקליכקייט".
פאר מער אינפארמאציע וועגן "קאנסטעלעישען ברענדס" ,באזוכט/https://www.cbrands.com :
פארשנעלערן "פינגער לעיקס פאָ רווערד"
דער היינטיגער אנאנסמענט דערגאנצעט "פינגער לעיקס פאָ רווערד" ,דער ראיאן׳ס אויספירליכע
בלופרינט צו שאפן שטארקע עקאנאמיע וואוקס און קאמיוניטי דעוועלאפמענט .דער ראיאניש
אויסגעלייגטער פלאן קאנצענטרירט זיך אויף אינוועסטירן אין הויפט אינדוסטריעס אריינגערעכנט
פאטאניקס ,אגריקולטור ,און עסנווארג פראדוקציע ,און פארגעשריטענע פאבריצירונג .איצט טוהט דער
ראיאן פארשנעלערן דער "פינגער לעיקס פאָ רווערד" מיט א  500מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג דורך
די אָ ּפסטעיט ווידער־אויפלעבונג אינציאטיוו .דער סטעיט׳ס  500מיליאן דאלער אינוועסטירונג ווען
אינצענטיוויזירן פריוואטע ביזנעסער אויף צו אינוועסטירן פיל מער פון  2.5ביליאן דאלער ,און דער
ראיאן׳ס פלאן ,ווי איינגעגעבן ,פארזעהט ביז  8,200נייע צוגעקומענע דזשאבס .מער אינפארמאציע איז
דא צו באקומען דא.
וועגן "עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט"
"עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט" איז ניו יארק׳ס הויפט עקאנאמישע אנטוויקלונג אגענטור .דער מיסיע
פון  ESDאיז צו שטיצן און אונטערהייבן אן אויפגעלעבטע און וואקסנדער עקאנאמיע ,דערמוטיגן דאס
שאפן פון נייע דזשאבס און עקאנאמישע געלעגנהייטן ,העכערן איינקונפט פאר׳ן סטעיט און אירע
מוניציפאליטעטן ,און דערגרייכן סטאבילע און אויסגעברייטערטע ארטיגע עקאנאמיעס .דורך ניצן לאָ ונס,

גרענטס ,טעקס קרעדיטס און אנדערע סארטן פינאנציעלע הילף ,שטרעבט  ESDצו פארבעסערן
פריוואטע ביזנעס אינוועסטירונג און וואוקס צו טרייבן דזשאב שאפן און שטיצן בליענדע קאמיוניטיס
לענגאויס ניו יארק סטעיט ESD .איז אויך דער הויפט אדמיניסטראטיווע אגענטור וואס טוהט אויפזען די
ניו יארק סטעיט ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסילס און די מארקעטינג פון "איי לאָ וו ניו יארק",
דער סטעיט׳ס איקאנישער טוריזם ברענד .פאר מער אינפארמאציע אויף ראיאנישע קאונסילס און
"עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט" ,באזוכט  www.regionalcouncils.ny.govאון .www.esd.ny.gov
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