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עקס גלָאּבַאל קָארּפ.׳ -גאווערנער האקול אנאנסירט טאראנטא באזירטע פירמע ׳דעלטע
 נייע דזשאבס   100עס הויפטקווארטיר אין ראטשעסטער צו שאפן איבער -אוועקצושטעלן יו 

  
מיליאן דאלער צו רענאווירן לעיק    25ענקריּפשען און אידענטיפיקאציע פירמע וועט אינוועסטירן 

 ידע ביי איסטמען ביזנעס פארק  עוועניו געבי
  

קאמפאני וועט אויך איבערמאכן אויסגעליידיגטע געביידע נעבן דעם עירפארט פאר איר  
 פאבריצירונג אפעראציעס 

  
דער ראיאן׳ס אויספירליכע   —נ.י. סטעיט אינוועסטירונג דערגאנצעט ״פינגער לעיקס פָארווערד״ 

 יטיס און וואקסן דער עקאנאמיע  אויפלעבן קאמיונ- סטראטעגיע אויף ווידער
  

   דא אויסגעמאלטע מוסטערן פון דער נייער איינריכטונג זענען צו באקומען 
  

׳ האט פארשפראכן .עקס גלָאּבַאל קָארפ -גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז ׳דעלטע
עס פארשונג און פאבריצירונג הויפטקווארטיר אין דער שטאט ראטשעסטער,  -אוועקצושטעלן איר יו

עקס אימעדזשין׳, - מאנראו קאונטי. דער פארגעשריטענע טעכנאלאגיע ביזנעס, א נאמען געגעבן ׳דעלטע
לעיק עוועניו, דער   1964ע ביי מיליאן דאלער צו קויפן און רענאווירן דער געבייד 25וועט אינוועסטירן 

פָאטָאניקס׳ טעסטינג, אסעמבלי און איינפאקונג איינריכטונג, ווי אויך דער צווייטער  AIMארט פון ׳-וואוין
איינריכטונג נעבן דעם פרעדעריק דאגלעס גרעיטער ראטשעסטער אינטערנאציאנאלע לופטפעלד. די  

אנטוויקלונג איינריכטונג ביי לעיק עוועניו לאקאציע,   קאמפאני פלאנירט אוועקצושטעלן איר פארשונג און
און ווידער דער פאבריצירונג אפעראציעס וועלן זיין פלאצירט ביי דעם עירפארק ראוד איינריכטונג. אלס  

נייע דזשאבס אין דעם    102עקס גלָאּבַאל קָארפ.׳ פארשפראכן צו שאפן ביז - רעזולטאט, האט ׳דעלטע
וארט צו ווערן פולשטענדיג אפעראציאנעל אין ראטשעסטער ביז׳ן ערשטן די קאמפאני ערו ראיאן.

 . 2026קווארטאל פון 
  

עקס גלָאּבַאל׳ צו ניו יארק סטעיט וועט אינגאנצן ענדערן די פינגער  -״דאס אריבערציען זיך דורך ׳דעלטע
אנטוויקלונג פון דער  -״דורך די ווידער האט גאווערנער האקול געזאגט.לעיקס עקאנאמיע,״ 

קלערנדע קאמפאני וועט שאפן גוטע דזשאבס און אונז העלפן איבערבויען  -איינריכטונג, דער פאראויס
דעם ראיאן נאך שוועריגקייטן אנגעברענגט דורך דער פאנדעמיע. די באשעפטיגונג געלעגנהייטן וואס 

צבאר, און איך קוק ארויס צו ארבעטן מיט זיי אינאיינעם  דער הויפטקווארטיר וועט ברענגען זענען אומשא
   צו שאפן א בעסערע און שטערקערע ניו יארק.״

  
איינריכטונג אקופירט איצט צוויי שטאקן פון דער לעיק עוועניו איינריכטונג   TAPפָאטָאניקס׳  AIMדער ׳

עקס גלָאּבַאל  -וועט ׳דעלטע און וועט בלייבן ביי דעם ארט. מיט דער פארברייטערונג צו ראטשעסטער, 
בארימט אלס א פירער אין דאטע סעקיוריטי לייזונגען, פאטאניקס און דיגיטאלע -קָארפ.׳, וואס איז וועלט
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טשעין נעץ פאר דאס צוזאמענארבעטן, אנטוויקלען, טעסט׳ען, און -דרוקן, אנטוויקלען א סופליי
 פאבריצירן סיליקָאן פאטאניק כלים און שטאנדטיילן.  

  
געטריבענע קאמפאני וואס טוט  -עקס גלָאּבַאל קָארפ.׳ איז אן אינאווירנדע, פונקציע-׳דעלטע

פונקציע, פולקאם אויטאמאטישע לייזונגען פאר  -אויספלאנירן, אינזשינערן און פאבריצירן הויכע
דער   אינדוסטריעלע און דיגיטאלע אויטאמאציע, דרוקונג, סעקיוריטי און ענקריפשען פלאטפארמעס.

, טעלעקאמוניקאציעס,  IDהויכע טעכנאלאגיע קאמפאני סערווירט קאסטומערס אין דער העלטקעיר, 
 אינדוסטריעס צווישן אנדערע איבער דער וועלט.    FMCGקָאמערס און -באצאלונגען, אי

  
״דער מארקעט  אסטאפ, האט געזאגט, -עקס גלָאּבַאל׳, דערעק דלוגאש-או פון ׳דעלטע- אי- סי

אר פארגעשריטענע פאבריצירונג און דיגיטאלע טראנספארמאציע לייזונגען זעצט פאר  פארלאנג פ
ווייטער אויסצויאגן אלע ערווארטונגען, אזוי ווי גלאבאלער ברענדס און רעגירונג אינסטאנצן זוכן ווי מער 

און  לייזונגען אין דיגיטאלע טעכנאלאגיעס צו פארבעסערן סעקיוריטי, אפעראציאנעלע עפעקטיווקייט
עקס׳ גיבט לייזונגען וואס העלפן פריוואטע און פובליק סעקטאר קאסטומערס -טשעין. ׳דעלטע-סופליי

קריטישע פראדוקטן, טעכנאלאגיעס און  -טשעין פאר מיסיע- אוועקצושטעלן א מער פעסטע סופליי
יכן, און דער  סערוויסעס. אונזער אייגנארטיגע ביזנעס איז אין א גוטע פאזיציע צו אדרעסירן די געברו

עקס אימעדזשין הָאּב׳ דא אין ראטשעסטער, ניו יארק וועט זיין א גרויסע ערשטע  - איינפירן פון ׳דעלטע
עס  -טריט אין ברענגען פארברייטערטע דיגיטאלע טראנספארמאציע פעאיגקייטן צו אונזער יו
פרעמיערע  קאסטומערס. ראטשעסטער איז באקאנט פאר אונטערשטיצן טאלאנט דורך דעם לאנד׳ס 

-פארשונג אוניווערסיטעטן מיט גראדואירער און איינגעשטעלטע מיטגלידער אדרעסירן הויך
קאמפליצירטע טעכנאלאגישע פראבלעמען. אין צוגאב האבן קאמפאניס ווי קאדאק, וועגמען׳ס און  

ן  זעראקס אנטוויקלט א קולטור פון אנטשלאסנקייט צו אינאוואציע. ווען עס קומט צו אוועקשטעל
טשעין געשפילט א  -עס הויפטקווארטיר, האט נאענטקייט צו טאלאנט און סופליי-לאקאציע פאר אונזער יו

מיר קוקן ארויס צו בויען אן ערפאלגרייכע ביזנעס, שאפן געלעגנהייטן און אין דער   באדייטנדע ראלע. 
 ראיאן.״  זעלבער צייט אויסניצן די מיטלען פון דער גרויסע שטאט און די פינגער לעיקס 

  
סקווער פיס  260,000דער קאמפאני וועט אויסניצן די עקזיסטירנדע איינריכטונג אינפראסטרוקטור פון 

רּום און פעּב פלאץ און ערמעגליכן פאר סטַארטָאפ און קלענערע פאבריצירער צוריקצוברענגען  -פון קלין
באזירטע ביזנעס  -א גיסערייאין לאנד סעמיקאנדוקטאר פאבריצירונג אדער נעמען אין באטראכט 

מוסטער. דער קאמפאני׳ס איצטיגע פעּבלאזע אינזשענירונג סעקטאר אין אנגעוויזן אויף קאנטראקט  
גיסערייען, הויפטזעכליך פלאצירט אין מזרח אזיע, צו פאבריצירן זייערע פראדוקטן און אויף פארקויפונג  

עקס  -איבערהויפט אין כינע. דער ׳דעלטעצו קאסטומערס אינדרויסן פון די פאראייניגטע שטאטן, 
ָאפ גיסעריי מוסטער ביזנעסער  -אימעדזשין׳ פעּב פראיעקט וועט האבן א פאזיטיווע ווירקונג אויף סטַארט

רּום פלאץ וואס איז פאראן ביי דער  -סקווער פיס פון קלין 80,000מיט איר צוטריט מעגליכקייט צו איבער  
 לעיק עוועניו ארט.  

  
מיליאן דאלער צו ״עקסעלסיאר דזשאבס טעקס   3.5״עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט״ וועט אויך געבן 

קרעדיט״ פראגראם אין אויסטויש פאר דזשאב שאפונג פארשפרעכונגען. מאנראו קאונטי, די שטאט  
ראטשעסטער און גרעיטער ראטשעסטער ענטערפרייז טוען אויך ארויסהעלפן דער קאמפאני מיט דער  

 קלערנדע פראיעקט.  -אראויספ
  

או און קאמיסיאנערין האוּפ נייט  - אי- עקטינג ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ פרעזידענט און סי
עקס גלָאּבַאל קָארפ.׳ אוועקצושטעלן איר טעכנאלאגיש  -״דער באשלוס ׳דעלטע האט געזאגט, 

יז פאנטאסטישע נייעס. דורך דער  עס הויפטקווארטיר אין די פינגער לעיקס ראיאן א-פארגעשריטענע יו
- אויפלעבונג פון ראיאנישע עקאנאמיעס, היי-גאווערנער׳ס פאקוסירטע באמיאונגען צו טרייבן די ווידער



טעק קאמפאניס ניצן אויס ארטיגע טאלאנט און רעסָארסן צו שאפן די דזשאבס און מארקעט  
    געלעגנהייטן פון דער צוקונפט.״

  

ס אריבערציאונג בויט ווייטער אויף די אנגייענדע ערפאלג פון איסטמען ביזנעס טעק קאמפאני׳-דער היי
פארק, דאס ארט וואו קאדאק האט אנגעהויבן פאבריצירן פאטאגראפישע פילם און פאפיר מיט איבער א 
יארהונדערט פריער. דער קאמפוס ווערט כסדר געטראפן אויף נייע צוועקן, און העלפט ווידער אויפלעבן 

מענטשן.   6,000קאמפאניס, באשעפטיגנדיג איבער  114ראיאן. היינט שטיצט דער קאמפוס באלד דעם 
פָאנט,  -עקס גלָאּבַאל קָארפ.׳, ׳לידעסטרי׳ עסנווארג און געטראנקען, קאדאק, דּו- אין צוגאב צו ׳דעלטע

סייקעל׳, און ׳אקוועסט  -העריס׳, קאלומביע קעיר, ארטא קלינישע דיאגנאזטיקס, ׳לָאוו ּביעטס׳, ׳ליי 3-׳על
דעוועלאפמענט׳ זענען צווישן עטליכע קאמפאניס וועלכע אפערירן ביי דעם ביזנעס קאמפוס. דער  

צוועקן פון איסטמען ביזנעס פארק איז א העכסטע פריאריטעט פאר דער פינגער לעיקס  -ווידער
 ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל.  

  
עקס גלָאּבַאל  -״איך בין שטאלץ אויפצונעמען ׳דעלטעסענאטאר דזשערעמי עי. קוני האט געזאגט, 

באצאלטע, שטאנדהאפטיגע דזשאבס און עקאנאמישע  -קָארפ.׳ צו אונזער ראיאן. דורך ברענגען גוט
וואוקס, העלפט דער אינוועסטירונג שטיצן שטאט צענטער אויפלעבונג און זעצן פאר ווייטער א  

טראדיציע פון אינאוואציע אויפ׳ן ארט וואו דזשארדזש איסטמען האט אנגעהויבן זיין היסטארישע  
ארבעט. איך בין דאנקבאר צו ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳, ׳גרעיטער ראטשעסטער ענטערפרייז׳, 

  דער שטאט ראטשעסטער, און מאנראו קאונטי פאר זייער שטיצע פון דער צוזאמענארבעטשאפט און
׳סטע יארהונדערט אינדוסטריע׳ס הויפטקווארטיר וועט האבן אין 21קוק ארויס צו דער ווירקונג וואס דער 

 אויסריכטן ׳פינגער לעיקס פָארווערד׳.״  
  

״די היינטיגע אנאנסמענט שפיגלט אפ די  מיטגליד סערע קלארק האט געזאגט, -אסעמבלי 
ר ראיאן. ראטשעסטער׳ס רייכע היסטאריע אין  עקאנאמישע וואוקס וואס קומט פאר היינט אין אונזע 

עקס׳ פארשפרעכונג צו אונזער ראיאן און אין  -פאבריצירונג און פארשונג ווערט פארגעזעצט מיט ׳דעלטע
קוואליטעט באשעפטיגונג געלעגנהייטן. א דאנק  -נייע הויכע 100דער זעלבער צייט וועט שאפן איבער 

ראטשעסטער און צו ׳פינגער לעיקס פָארווערד׳ און ׳עמפייער  עקס׳, פאר׳ן אויסוועהלן-אייך, ׳דעלטע 
סטעיט דעוועלאפמענט׳ פאר אייער אנגייענדע אינוועסטירונג אין אונזער ארטיגע ארבעטסקראפט און  

 עקאנאמיע.״  
  

עקס גלָאּבַאל קָארפ.׳ טוט  -״דער שריט דורך ׳דעלטעקאונטי עקזעקיוטיוו אדאם בעללא האט געזאגט, 
צייגן פארוואס מאנראו קאונטי איז לעצטנס גערופן געווארן דער הויפט געגנט אין דעם לאנד   ווייטער

אונטערצוצינדן אונזער לאנד׳ס אינאוואציע עקאנאמיע. מאנראו קאונטי איז נישט נאר א פירער אין 
- עקאנאמישע אנטוויקלונג, נאר עס איז אויך דער פערפעקטער היים פאר טעק קאמפאניס, און הויך

באצאלטע דזשאבס וואס זיי פראדוצירן. מיר שטאלצירן זיך צו שטיצן די ביזנעסער און איך דאנק ניו  
 יארק סטעיט פאר׳ן פארזעצן ווייטער אונטערצוהייבן דזשאב וואוקס אין אונזער ראיאן.״  

  
טעק דזשאבס  -״דער אנאנסמענט איבער נאך הייראטשעסטער מעיאר דזשעימס סמיט האט געזאגט, 

וואס קומען צו איסטמען ביזנעס פארק זעצט פאר ווייטער ראטשעסטער׳ס רענעזאנץ אלס א שטאט פון 
קאמפאניס ווי איידער א קאמפאני שטאט. עס פריידט מיך א שטאט רעגירונג האט געקענט זיך אנשליסן  

עגירונג און פריוואטע סעקטאר צוזאמענארבעטער צו  מיט גאווערנער האקול און אונזערע אנדערע ר
 עקס׳ צו אונזער קאמיוניטי.״ -פארגעשריטענע פירמע ווי ׳דעלטע-ברענגען א העכסט

  
עקס קָארפ.׳  - ״איך וויל אויפנעמען ׳דעלטעעלעקט מאליק עווענס האט געזאגט, -ראטשעסטער מעיאר 

מיליאן דאלער אינוועסטירונג אין דער    25די דזשאבס און  100צו ראטשעסטער. דאס שאפן פון איבער 
עקס׳  -לעיק עוועניו איינריכטונג וועט העכערן די לעבהאפטקייט פון ראטשעסטער. איך אפלאדיר ׳דעלטע



 ESDפאר אנערקענען די טאלאנט אין ראטשעסטער, און איך בין אויך דאנקבאר פאר די ראלע וואס 
׳ס באשלוס אוועקצושטעלן א הויפטקווארטיר אין אונזער  עקס גלאבאל קָארפ-האט געשפילט אין ׳דעלטע 

 גרויסער שטאט.״  
  

פון ׳גרעיטער ראטשעסטער טשעימבער ָאוו קָאמערס׳, און פינגער לעיקס   CEOפרעזידענט און 
״מיר נעמען פארזיצער, באב דאפי, האט געזאגט, -ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאמיטע מיט 

עקס גלָאּבַאל קָארפ.׳ צו דער גרעיטער ראטשעסטער, ניו יארקער ראיאן,  -׳דעלטע אויף מיט צופרינדהייט
וואו טאלאנט, רעסָארסן, און א היסטאריע פון אינאוואציע געבן א פרוכפארע ערד פאר די וואוקס און  

קלערנדע קאמפאני. א דאנק אייך גאווערנער קעטי האקול, קאונטי  -פירונג פון דער פאראויס-פאראויס
עלעקט מאליק עווענס פאר׳ן העלפן שטעלן  -קזעקיוטיוו אדאם בעללא, און שטאט ראטשעסטער מעיארע

 עקס גלָאּבַאל קָארפ.׳ פאר ערפאלג אין אונזער ראיאן.״  - אין פאזיציע ׳דעלטע
  

פון ׳גרעיטער ראטשעסטער ענטערפרייז׳, מעט הוירלבָאט, האט געזאגט,   CEOפרעזידענט און 
און אויסניצן   –״טאלאנט, סטראטעגישע ביזנעס שותפים און די מעגליכקייט זיך גיך צו פארבינדן מיט 

- פארמעגנס האט געמאכט גרעיטער ראטשעסטער, ניו יארק ראיאן די קלוגסטע לאקאציע פאר ׳דעלטע
ג. פילצאליגע עקאנאמישע אנטוויקלונג שותפים האבן געארבעט אינאיינעם צו  עקס׳ פארברייטערונ

עקס גלָאּבַאל׳ האט באקומען א ברייטע פעקל בענעפיטן צו פארשענעלערן איר  -זיכער מאכן אז ׳דעלטע 
 ביזנעס וואוקס פלענער.״  

  
   דאעקס גלָאּבַאל קָארפ.׳ איז צו באקומען - נאך אינפארמאציע איבער ׳דעלטע

  
  פארשנעלערן ״פינגער לעיקס פָארווערד״

ר ראיאן׳ס אויספירליכע דער היינטיגער אנאנסמענט דערגאנצעט ׳פינגער לעיקס פָארווערד׳, דע
בלופרינט צו שאפן שטארקע עקאנאמיע וואוקס און קאמיוניטי דעוועלאפמענט. דער ראיאניש  

אויסגעלייגטער פלאן קאנצענטרירט זיך אויף אינוועסטירן אין הויפט אינדוסטריעס אריינגערעכנט  
יצירונג. איצט טוהט דער  פאטאניקס, אגריקולטור, און עסנווארג פראדוקציע, און פארגעשריטענע פאבר

מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג דורך   500ראיאן פארשנעלערן דער ״פינגער לעיקס פָארווערד״ מיט א 
מיליאן דאלער אינוועסטירונג ווען  500די ָאפסטעיט ווידער־אויפלעבונג אינציאטיוו. דער סטעיט׳ס 

ביליאן דאלער, און דער   2.5ירן פיל מער פון אינצענטיוויזירן פריוואטע ביזנעסער אויף צו אינוועסט
נייע צוגעקומענע דזשאבס. מער אינפארמאציע איז   8,200ראיאן׳ס פלאן, ווי איינגעגעבן, פארזעהט ביז 

 .  דא צו באקומען
  

 וועגן ״עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט״ 
איז ניו יארק׳ס הויפט עקאנאמישע אנטוויקלונג אגענטור. דער מיסיע   ״עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט״

ן און אונטערהייבן אן אויפגעלעבטע און וואקסנדער עקאנאמיע, דערמוטיגן דאס  איז צו שטיצ ESDפון 
שאפן פון נייע דזשאבס און עקאנאמישע געלעגנהייטן, העכערן איינקונפט פאר׳ן סטעיט און אירע 
מוניציפאליטעטן, און דערגרייכן סטאבילע און אויסגעברייטערטע ארטיגע עקאנאמיעס. דורכן נוצן  

צו פארמערן   ESDנטס, טעקס קרעדיטס און אנדערע סארטן פינאנציעלע הילף, שטרעבט הלוואות, גרע 
פריוואטע ביזנעס אינוועסטירונג און וואוקס צו טרייבן דאס שאפן פון נייע דזשאבס און שטיצן בליהענדע  

ס  איז אויך די הויפט אדמיניסטראטיווע אגענטור ווא ESDקאמיוניטיס איבער גאנץ ניו יארק סטעיט. 
טוהט אויפזען די ניו יארק סטעיט ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסילס און די מארקעטינג פון  

די ״איי לָאוו ניו יארק״ קאמפיין, די סטעיט׳ס איקאנישע טוריזם ברענד. מער אינפארמאציע איבער 
 . דא און   דא ראיאנישע קאונסילס און איבער ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ איז צו באקומען

  
 ### 
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