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Kumain ng Inumin SF 2020: Mga Gabi sa Kapaligiran
Biyernes, Oktubre 23 - Linggo, ika-1 ng Nobyembre
Mahal na Mambabasa,
Ang Eat Drink SF sa taong ito ay tungkol sa pagpapakita ng kultura ng pagluluto ng San Francisco sa pamamagitan ng
mga programa at kainan sa buong lungsod, pa na rin mula sa ginhawa ng iyong tahanan.
Mga Gabi sa Kapaligiran
Ang Golden Gate Restaurant Associa on ay masasamang ipinagdiriwang ang mga lasa ng natatangi at magkakaibang
mga kapitbahayan ng San Francisco na may Neighborhood Nights! GGRA hikaya n s asosasyon kapitbahayan,
merchant grupo, ar st, musikero at iba pang corridor kapitbahay, pa na rin ang lungsod superbisor, upang i-highlight
ang kanilang mga kapitbahayan upang madagdagan ang pagsaliksik ng mga lugar sa buong lungsod.
Ang ilang mga mungkahi para sa kung ano ang maaari mong gawin:
Isaayos ang isang Neighborhood Walk upang bisitahin ang iba't ibang mga restawran at negosyo.
Makipagtulungan sa mga lokal na ar sta at musikero upang maisaak bo ang kapitbahayan.
Hikaya n ang iba pang mga lokal na negosyo, tulad ng mga ngiang ngi, na mana ling bukas nang kaun sa
paglaon.
Ikalat ang balita sa merkado ng iyong magsasaka sa kapitbahayan, at sa iba pang mga negosyo tulad ng mga
coﬀee shop at mga ndahan ng alak. Ang sobrang trapiko sa paa ay tumutulong sa lahat!
Ipakita ang iyong pagmamataas para sa iyong kapitbahayan gamit ang isang hashtag na ginagamit ng iyong
pangkat sa social media.
Alam mo ang iyong kapitbahayan pinakamahusay at GGRA kakulangan s mong i-highlight ang iyong
kapitbahayan ang pinakamahusay na paraan nakikita mong akma . Maging malikhain!
Ano ang GGR n eeds f rom y ou:
Punan ang opisyal na Google Form upang maibigay ang mga detalye ng pagdiriwang ng iyong kapitbahayan:
h p://bit.ly/EDSFNeighborhoodNights
Ang deadline na maitatampok sa opisyal na Website ng EDSF ay ASAP
Gumamit ng # EDSF2020 hashtag at i-tag ang @ eatdrinksf at @ ggrasf sa iyong mga social media channel
Siguraduhin na ang lahat ng mga kalahok na restawran ay nakarehistro upang maging bahagi ng SF Restaurant
Week. Restaurant ay maaaring magparehistro sa pamamagitan ng GGRA Membership Portal:
h p://bit.ly/EDSF2020
TANDAAN: Ang lahat ng mga programa na nauugnay sa Eat Drink SF 2020 ay susunod sa mga regulasyong inilagay ng
Kagawaran ng Kalusugan ng San Francisco at ng Estado ng California. Sa pamamagitan ng paglahok sa EDSF, kinikilala
mo na susundin mo rin ang mga regulasyon sa kalusugan ng publiko na nakabalangkas sa aming Dine Safe. Live Safe
pangako: h p://bit.ly/DineSafeLiveSafe
Mangyaring makipag-ugnay sa Chhavi Sahni na may anumang mga katanungan, chhavi@ggra.org .

Upang mana ling napapanahon sa mga anunsyo at mapagkukunan na nauugnay sa COVI D -19, mag-sign up para sa
aming e-news sa h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
Sa pagkakaisa,
Opisina ng Maliit na Negosyo
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