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Opisina ng Maliit na Newsle�er ng Negosyo
 
Paksa: Maliit na Biz 30-Day Hamon ; Maliit na Linggo ng Biz at Higit Pa
 
 
Abril 30 , 2021
 
 
Mahal na Mambabasa,
 
Ang Mayo ay isa sa aming mga paboritong buwan dahil ito ay Maliit na Buwan ng Negosyo. Ngayong taon, ang buwan
ay sisimulan sa Small Business 30-Day Challenge na susundan ng ika - 17 Taunang San Francisco Small Business Week
mula Mayo 3 - 7. Sa Opisina ng Maliit na Negosyo, ipinapako namin ang aming sarili na suportahan ang mga maliliit na
negosyo sa San Francisco araw-araw . D Sa Linggo ng Maliit na Negosyo sa San Francisco , sumasali kami sa puwersa ng
San Francisco Chamber of Commerce kasama ang iba pang mga samahan na magdala ng mga mapagkukunan at
impormasyon upang mapasigla, turuan at ikonekta ang mga miyembro ng aming maliit na pamayanan ng negosyo.
Basahin ang para sa karagdagang detalye.
 
Habang binabalot namin ang buwan ng Abril , sa ibaba ay ang ilang mga kapanapanabik na anunsyo at mga papara�ng
na kaganapan na nangyayari sa Mayo . Kung mayroon kang anumang mga katanungan o alalahanin, narito kami upang
tumulong. C ontact sa amin sa pamamagitan ng telepono sa (415) 554-6134 o email sfosb@sfgov.org .
 
Sa Pakikiisa,
 
Opisina ng Maliit na Negosyo
 
 

 
Maliit na Negosyo 30 - Hamon sa Araw
Sumali kay Mayor Breed, Pangulo ng Maliit na Komisyon sa Negosyo na si Sharky Laguana at Direktor ng Lupon ng
Kagawaran ng Munisipyo ng San Francisco at maliit na may-ari ng negosyo na si Manny Yeku�el kasama ang marami sa
a�n sa Maliit na Negosyo na 30-Araw na Hamon upang suportahan ang aming mga lokal na maliliit na negosyo. Simula
sa Mayo 1 at sa buong buwan , hinihikayat namin ang mga residente ng SF na subukan at patronize ang mga lokal na
maliliit na negosyo at restawran lamang. Ang hamon ay nakatuon sa pagkakaroon ng mga residente na isaalang-alang
ang paggastos ng kanilang pera sa aming mga komersyal na koridor. Ang San Francisco ay hindi magiging kakaiba at
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buhay na lungsod na ito ay walang maliliit na negosyo. Higit sa da�, ang mga lokal na maliliit na negosyo ay
nangangailangan ng aming suporta.
 
Sino ang handang humawak sa hamon ?! Kung nais mong sumali, pumunta sa smallbiz30.com at mag-sign isang
pangako upang tanggapin ang hamon. Maaari ka ring makakuha ng mga update sa pamamagitan ng pagsunod sa @
maliitbiz30 sa Twi�er. Kapag nasa labas ka at tungkol sa mga komersyal na koridor sa kapitbahayan, mag-post ng mga
larawan ng iyong sarili sa iyong mga paboritong maliliit na negosyo na may hashtag na # SmallBizChallenge . Para sa
mga mungkahi ng lokal na maliliit na negosyo, bisitahin ang legacybusiness.org at shopdine49.com .       
 
 

Ika-17 Taunang Linggo ng Maliit na Negosyo sa San Francisco
Sumali sa amin para sa San Francisco Small Business Week 2021 mula Mayo 3 - 7. Ipagdiriwang ng ika-17 Taunang San
Francisco Small Business Week ang malakas at buhay na buhay na komunidad ng maliit na negosyo ng San Francisco.
Ang programa ay nakatuon sa mga makabuluhang mapagkukunan at impormasyon para sa mga maliliit na may-ari ng
negosyo sa bawat punto sa kanilang maliit na paglalakbay sa negosyo. Puno ng mga oportunidad sa pag-network, mga
pagawaan sa pagbuo ng negosyo, at nakasisiglang nilalaman, ang isang linggong kaganapan ay nagsisilbi upang turuan
at bigyan ng kapangyarihan ang mga negosyante na nagsisimula, lumalaking negosyo, at manana�li sa San Francisco.
 
Narito ang isang sulyap ng ilang ng mga kaganapan na inaalok.
 
InspireSF : Mga Roots of Recovery - Lunes, Mayo 3, 2021 mula 12:00 PM - 1:30 PM
Sumali sa amin para sa pagsisimula sa San Francisco Small Business Week, paggalang at pagdiriwang ng maliliit na
negosyo. Kasama sa programa ang isang maligayang pagda�ng mula sa San Francisco Chamber of Commerce, sinabi ni
Mayor London Breed, isang nakasisiglang pangunahing tono na nagtatampok ng may-ari ng Maliit na Negosyo na si
Lawanda Dickerson, at isang malalim na pakikipag-usap sa mga pinuno ng negosyo ng San Francisco habang
sumasalamin sila sa nakaraang 12 buwan ng COVID -19 pandemya at kung ano ang inilaan para sa paggaling ng a�ng
Lungsod. Magparehistro dito .
 
Mga mapagkukunan para sa Small Round Round ng Negosyo - Martes, Mayo 4, 2021 mula 12:00 PM - 1:00 PM
Sumali sa San Francisco Small Business Week habang natuklasan namin ang Mga mapagkukunan para sa Small
Business Recovery. Makinig mula sa mga pinuno sa komunidad ng Maliit na Negosyo habang nagbabahagi sila ng mga
mapagkukunan at patnubay sa aming pag-navigate sa kasalukuyang mga paghihigpit at regulasyon. Mag-aalok ang
mga nagsasalita ng maikling mga pagtatanghal na sinusundan ng isang interac�ve na talakayan ng madla.
Magparehistro dito .
 
All Things San Francisco - Martes, Mayo 4, 2021 mula 1:00 PM - 2:30 PM
Sumali sa Small Business Majority, Renaissance Entrepreneurship Center, Working Solu�ons at Main Street Launch
para sa isang libreng webinar para sa San Francisco Small Business Week upang malaman ang tungkol sa abot-kayang
mga pagpipilian sa utang at pagbibigay sa Lungsod ng San Francisco.
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Paksa ng talakayan isama ang:
Pangkalahatang-ideya ng programa ng micro-loan para sa Distrito 10 sa San Francisco
Pangkalahatang-ideya ng California Rebuilding Fund, magagamit sa buong estado
Ang SF Revolving Loan Fund at umuusbong na Pondo ng Pautang sa Negosyo
Pondo ng SF Venue: Ang mga aplikasyon ay dapat bayaran sa Miyerkules, Mayo 5
Mga Pagbibigay ng SF Relief: Ang Mga Pamigay sa Anchor at Equity ng Komunidad, na dapat bayaran Biyernes,
Mayo 7

Magbibigay din kami ng isang pagkakataon na magtanong ng anumang mga huling katanungan sa iyong aplikasyon sa
COVID-19 na Grant Grant Program. Nagtatapos ang Round 6 sa Martes, Mayo 4 ng 5:00 PM. Magparehistro dito .
 
Roundtable ng Patakaran sa Maliit na Negosyo ng Kababaihan - Biyernes, Mayo 7, 2021 mula 11:00 AM - 12:15 PM
Sumali sa amin para sa isang malawak na pag-uusap sa mga nangungunang pinuno na nagwawagi ng mas
makatarungang suporta para sa mga maliliit na may-ari ng negosyo. Ang virtual na kaganapan na ito ay magsasama-
sama ng maliliit na mga may-ari ng negosyo, tagapagtaguyod ng pagpapaunlad ng ekonomiya, at mga tagagawa ng
patakaran upang talakayin ang mga isyung kinakaharap ng mga kababaihan sa maliit na negosyo at kung paano
isusulong ang isang paggaling sa ekonomiya na tumutugon sa kasarian. Ang mga paksa ay isasama ang balanse sa
trabaho-buhay, pag-navigate sa mga mapagkukunan, at pagsusulong ng isang paggaling sa ekonomiya na tumutugon
sa kasarian. Ang kapanapanabik na pag-uusap na ito , na pinangasiwaan ng City Administrator Carmen Chu , ay
ginanap sa pakikipagtulungan kasama ang programa ng San Francisco Chamber of Commerce , ang Kagawaran ng San
Francisco sa Katayuan ng Kababaihan , at ang Opisina ng Maliit na Negosyo ng San Francisco . Magparehistro dito .
 
Tingnan ang lahat ng mga kaganapan sa Small Business Week 2021 dito .
 
 

 
Awning Fee Waiver - Buwan ng Mayo
Kung naisip mong palitan ang iyong pag-iilaw sa antas ng awning o pedestrian para sa iyong storefront, narito ang
pagkakataon na gawin ang mga pagpapahusay na ito . Bilang bahagi ng Maliit na Buwan ng Negosyo, Mayo ng bawat
taon, ang mga bayarin sa pagpapahintulot para sa mga pagpapalit ng awning, mga palatandaan sa mga pagpapalit ng
awning at pag-iilaw sa antas ng pedestrian ay tatawalan para sa Fire Department at Public Works bilang karagdagan sa
mga bayarin sa pagsusuri ng permit ng Kagawaran ng Pag-inspeksyon at Pagpaplano. Siguraduhing samantalahin ang
opurtunidad na ito ngayon upang mapagbu� ang panlabas ng iyong negosyo , signage , at pag-iilaw para sa isang maliit
na bahagi ng normal na gastos . Mag-click dito para sa karagdagang impormasyon.    
 
 
Upang mana�ling napapanahon sa mga kaugnay na anunsyo at mapagkukunan ng COVID-19, mag-sign up para sa
aming e-news sa h�ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
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