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Ăn uống SF 2020: Đêm hàng xóm
Thứ sáu, ngày 23 tháng 10 - Chủ nhật, ngày 1 tháng 11

 
 
Bạn đọc thân mến,
 
Eat Drink SF năm nay sẽ giới thiệu văn hóa ẩm thực của San Francisco thông qua các chương trình và bữa ăn trên khắp
thành phố của chúng tôi, cũng như từ sự thoải mái tại nhà của bạn.   
 
Những đêm lân cận
Hiệp hội Nhà hàng Cổng Vàng sẽ tổ chức lễ kỷ niệm hương vị của các khu dân cư đa dạng và độc đáo của San Francisco
với các Đêm Khu Phố! GGRA khuyến khích các hiệp hội khu phố, nhóm thương gia, nghệ sĩ, nhạc sĩ và những người
hàng xóm khác trên hành lang, cũng như giám sát viên thành phố, làm nổi bật khu phố của họ để tăng cường khám phá
các khu vực trong thành phố.    
 
Một số gợi ý cho những gì bạn có thể làm:
 

Tổ chức Đi bộ trong Khu phố để ghé thăm các nhà hàng và cơ sở kinh doanh khác nhau.
Cộng tác với các nghệ sĩ và nhạc sĩ địa phương để kích hoạt vùng lân cận.
Khuyến khích các doanh nghiệp địa phương khác, chẳng hạn như các cửa hàng bán lẻ, �ếp tục mở cửa muộn
hơn một chút.
Quảng cáo tại chợ nông sản khu vực lân cận của bạn và với các doanh nghiệp khác như cửa hàng cà phê và cửa
hàng rượu. Lưu lượng truy cập thêm chân giúp mọi người!  
Thể hiện niềm tự hào của bạn đối với khu phố của bạn bằng thẻ bắt đầu bằng # mà nhóm của bạn sử dụng trên
mạng xã hội. 
Bạn biết hàng xóm của bạn tốt nhất và GGRA muốn là bạn đánh dấu các khu phố của bạn theo cách tốt nhất mà
bạn thấy phù hợp . Sáng tạo!  

 
Có gì GGR n eeds f rom y ou:
 

Điền vào Biểu mẫu chính thức của Google để cung cấp thông �n chi �ết về lễ kỷ niệm khu phố của bạn:
h�p://bit.ly/EDSFNeighborhoodNights
Hạn chót để được giới thiệu trên Trang web EDSF chính thức là càng sớm càng tốt
Sử dụng thẻ bắt đầu bằng # EDSF2020 và gắn thẻ @ eatdrinksf và @ ggrasf trên các kênh truyền thông xã hội
của bạn
Hãy chắc chắn rằng tất cả các nhà hàng tham gia đã đăng ký để trở thành một phần của Tuần lễ Nhà hàng SF.
Nhà hàng có thể đăng ký thông qua Cổng thông �n GGRA thành viên: h�p://bit.ly/EDSF2020 

 
LƯU Ý: Tất cả các chương trình liên quan đến Eat Drink SF 2020 sẽ tuân thủ các quy định do Bộ Y tế San Francisco và Tiểu
bang California đưa ra. Bằng cách tham gia EDSF, bạn xác nhận rằng bạn cũng sẽ tuân thủ các quy định về sức khỏe cộng
đồng như được nêu trong Két an toàn trong bữa ăn của chúng tôi . Sống an toàn cam kết:
h�p://bit.ly/DineSafeLiveSafe     
 
Hãy liên hệ với Chhavi Sahni với bất kỳ câu hỏi, chhavi@ggra.org .  

Để cập nhật các thông báo và tài nguyên liên quan đến COVI D -19, hãy đăng ký nhận �n tức điện tử của chúng tôi tại
h�ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
 
Đoàn kết,
 
Văn phòng doanh nghiệp nhỏ
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