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Opisina ng Maliit na Negosyo

PAKSANG-ARALIN: 11/22 Komisyon sa Maliit na Negosyo Mtg at Mga Webinar

MGA ANNOUNCEMENTS:

Mee�ng ng Small Business Commission – Lunes, Nobyembre 22, 2021 nang 4:30PM

Sumali sa San Francisco Small Business Commission (SBC) para sa regular na pagpupulong nito upang malaman ang
tungkol sa mga programa at batas na nakakaapekto sa maliliit na negosyo ng San Francisco. Kasama sa agenda ng Lunes
ang :

BOS File #211030 – Police Code – Regula�on of Cannabis Business 
 Explanatory Document(s): Legisla�ve Review , Legisla�ve , Legisla�ve Digest

Update sa Badyet ng Office of Small Business, FY21-22
Legacy Business Program Strategic Marke�ng Plan 

 Suppor�ng Documents: Legacy Business Program Strategic Marke�ng Plan
 

Manood ng live sa SFGovTV: h�p://sfgovtv.org/ch2live 

 Upang mabigyan ang Small Business Commission ng nakasulat na pampublikong komento sa alinman sa mga bagay sa
itaas, mangyaring ipadala sa sbc@sfgov.org , o sumali sa pulong para sa pampublikong komento. Para sa pampublikong
komento, tumawag sa 415-655-0001; Access Code: 2499 793 5471. Pindu�n ang # nang dalawang beses upang makinig sa
pulong sa pamamagitan ng audio conference I-dial ang *3 kapag handa ka nang pumila.   

WEBINARS:

Mga Pangunahing Kaalaman sa Pamamahala sa Pinansyal ng Maliit na Negosyo – 11/23 @ 1PM Na hino- host ng SF
LGBT Center, tutulungan ka ng workshop na ito na maging pamilyar sa ilang konsepto ng pamamahala sa pananalapi ng
negosyo, maunawaan ang iyong mga opsyon sa pagpopondo, pagbu�hin ang iyong kakayahang maghanda para sa mga
hindi inaasahang problema sa pananalapi, at makakuha ng mga kasanayan upang mapataas ang kita ng iyong kumpanya
at mapabu� ang kakayahang kumita nito. Magrehistro dito. 

 
Ayusin Na�n ang Iyong Website-Live Audits at Tweaking Workshop – 11/23 @ 2PM 

 Kung nagbebenta ka ng mga produkto/serbisyo online, o kung plano mong gawin ito, sumali sa webinar na ito! Mayroong
400 milyong ak�bong website sa labas, at libu-libong mga bago ang nalilikha araw-araw. Hino-host ng SF Small Business
Development Center (SFSBDC), ��ngnan ng webinar na ito ang mga prak�kal na bahagi ng karanasan ng user, kung saan
ilalapat ang iyong pagkamalikhain, pagkonekta sa iyong mga digital na asset sa pagtutubero, at kung paano mo masusuri
at maaayos ang isang sirang website. Ang pag�yak na gumagana ang iyong website at ang SEO handa ay kri�kal sa iyong
tagumpay. Kahit na ang pinakapangunahing mga isyu sa website ay maaaring makapinsala sa iyong trapiko at mga benta.
Magrehistro dito.

Pagpili ng Tamang Legal na Istruktura para sa Iyong Negosyo – 11/30 @ 1PM 
 Hosted by SF LGBT Center in partnership with Aharoni Business Law, PC, tatalakayin ng workshop na ito ang mga

pangunahing uri ng mga en�ty ng negosyo, kabilang ang kung paano sila nagtatrabaho, kung paano i-set up ang mga ito ,
kung paano mana�ling sumusunod, at kung paano pipiliin ang pinakamahusay para sa iyo. Magiging focus ang mga sole
proprietorships, general partnerships, LLCs, at corpora�ons, ngunit huwag mag-atubiling dalhin ang iyong mga tanong
tungkol sa iba pang mga uri ng en�ty, masyadong. Magrehistro dito.

Bago Mo Pumirma sa Pag-upa na Iyan – 12/6 @ 6PM 
 Ang paunang naka-print na form sa pag-upa ay kumplikado at nakakalito, at pinipilit ka ng broker na lumagda ngayon –

ngunit maghintay! Bago mo lagdaan ang pag-arkila na iyon at lumipat, maraming bahagi ng isang opisina, �ngi, o iba pang
komersyal na pag-upa na maaari mong at dapat makipag-ayos sa may-ari upang mapataas ang posibilidad ng tagumpay
para sa iyong negosyo. Hosted by SF Community Business Law Center, tutulungan ka ng isang bihasang abogado sa
negosyo at real estate na maunawaan ang fine print sa mga �pikal na commercial lease, na may diin sa mga tuntunin sa
pag-upa at mga batas sa komersyal na real estate na makakatulong sa mga panahon ng kahirapan sa pananalapi o
pakikitungo sa isang hindi gumaganap na panginoong maylupa. Sasakupin din nila ang proseso ng pag-renew, pag-
amyenda o pagbabago ng iyong pag-upa sa panahon ng pagbaba ng ekonomiya. Magrehistro dito.

Be Your Own Boss – 12/8 @ 1PM 
 Matuto tungkol sa pagsisimula ng maliit na negosyo sa Silicon Valley, ang tech capital ng mundo, mula sa mataas na

gastos, ma�nding panganib, at pagbuo ng matatag na pundasyon at imprastraktura para sa potensyal na gan�mpala.
Hosted by SFSBDC, ��ngnan din ng webinar na ito ang iyong mga personal na layunin at kung ang pagsisimula ng isang
maliit na negosyo sa Silicon Valley ay makakatulong sa iyong makamit ang mga ito. Kasama sa mga paksa ang: iba't ibang
uri ng mga istruktura ng negosyo, kung paano at kailan magsisimula ng iyong sariling negosyo, ang kahalagahan ng isang
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modelo ng negosyo / plano sa negosyo, pananaliksik sa merkado, mga legal na istruktura, buwis, insurance, pamamahala
sa peligro, at higit pa. Magrehistro dito.

Second Fridays Preven�ve Business Law Office Hours – 12/10 @ 9:30AM 
 Sumali sa SF Community Business Law Center at mga kasosyo sa ikalawang Biyernes ng bawat buwan upang matutunan

kung paano mag-navigate sa masalimuot at nakakalito na legal na sistema upang matagumpay na mailunsad ang iyong
microbusiness ng komunidad , mabuhay, at umunlad. Ang maagang pagpaparehistro ay kinakailangan bago ang 4:00 ng
hapon sa nakaraang araw, at ang espasyo ay limitado. Magrehistro dito: Magrehistro dito. 

Paano Magsimula at Palakihin ang isang Consul�ng Business – 12/17 @ 1PM 
 Ang program na ito ay perpekto para sa mga solo at bou�que consul�ng firm, coach, entrepreneur at propesyonal na

gustong lumikha ng sarili nilang landas tungo sa tagumpay. Nagsisimula ka man o naging consultant ka sa loob ng
maraming taon, ang workshop na ito na hino-host ng SFSBDC ay magtuturo sa iyo ng mga bagong paraan upang bumuo
ng iyong tatak, makaakit ng mga kliyente, palakasin ang kredibilidad, dagdagan ang mga kita, bumuo ng mga bagong
pagkakataon. Magrehistro dito.
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