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Văn phòng Doanh nghiệp Nhỏ

CHỦ ĐỀ: 11/22 Ủy ban Doanh nghiệp Nhỏ Mtg và Hội thảo trên web

THÔNG BÁO:

Cuộc họp Ủy ban Doanh nghiệp Nhỏ - Thứ Hai, ngày 22 tháng 11 năm 2021 lúc 4:30 chiều

Tham gia cuộc họp thường kỳ của Ủy ban Doanh nghiệp nhỏ San Francisco (SBC) để �m hiểu về các chương trình và luật
tác động đến các doanh nghiệp nhỏ của San Francisco. Chương trình làm việc của Thứ Hai bao gồm:

BOS File # 211.030 - Mã Cảnh sát - Quy chế của Cannabis kinh doanh 
 giải Document (s): Lập pháp xét , Luật pháp , Lập pháp Digest

Văn phòng Cập nhật Ngân sách Doanh nghiệp Nhỏ, FY21-22
Chương trình kinh doanh kế thừa Kế hoạch �ếp thị chiến lược 

 Tài liệu hỗ trợ: Chương trình kinh doanh kế thừa Kế hoạch �ếp thị chiến lược
 

Xem trực �ếp trên SFGovTV: h�p://sfgovtv.org/ch2live 

 Để cung cấp cho Ủy ban Doanh nghiệp Nhỏ nhận xét công khai bằng văn bản về bất kỳ vấn đề nào ở trên, vui lòng gửi
đến sbc@sfgov.org , hoặc tham gia cuộc họp để lấy ý kiến   công khai. Đối với nhận xét công khai, hãy gọi 415-655-0001;
Mã truy cập: 2499 793 5471. Nhấn # hai lần để nghe cuộc họp qua hội nghị âm thanh Quay số * 3 khi bạn sẵn sàng xếp
hàng.   

HỘI THẢO:

Khái niệm cơ bản về quản lý tài chính doanh nghiệp nhỏ - 23/11 @ 1PM Được tổ chức bởi Trung tâm SF LGBT, hội thảo
này sẽ giúp bạn làm quen với một số khái niệm quản lý tài chính kinh doanh, hiểu các lựa chọn tài chính của bạn, cải thiện
khả năng chuẩn bị cho những khó khăn tài chính không lường trước và �ếp thu kỹ năng để tăng doanh thu và cải thiện lợi
nhuận của công ty bạn. Đăng ký ở đây. 

 
Hãy sửa lỗi Kiểm tra Trực �ếp và Hội thảo Tinh chỉnh Trang web của bạn - 23/11 @ 2PM 

 Nếu bạn bán sản phẩm / dịch vụ trực tuyến hoặc nếu bạn định làm điều này, hãy tham gia hội thảo trên web này! Có 400
triệu trang web đang hoạt động trên mạng và hàng nghìn trang web mới được tạo mỗi ngày. Được tổ chức bởi Trung tâm
Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ SF (SFSBDC), hội thảo trên web này sẽ xem xét các thành phần thực tế của trải nghiệm
người dùng, nơi áp dụng sự sáng tạo của bạn, kết nối tài sản kỹ thuật số của bạn với hệ thống ống nước và cách bạn có
thể đánh giá và sửa chữa một trang web bị hỏng. Đảm bảo trang web của bạn hoạt động tốt và sẵn sàng cho SEO là rất
quan trọng cho sự thành công của bạn. Ngay cả những vấn đề cơ bản nhất về trang web cũng có thể ảnh hưởng đến lưu
lượng truy cập và doanh số bán hàng của bạn. Đăng ký ở đây.

Chọn cấu trúc pháp lý phù hợp cho doanh nghiệp của bạn - 11/30 @ 1PM 
 Được tổ chức bởi Trung tâm LGBT SF phối hợp với Aharoni Business Law, PC, hội thảo này sẽ thảo luận về các loại hình

doanh nghiệp chính, bao gồm cách thức hoạt động, cách thành lập , cách tuân thủ và cách chọn điều tốt nhất cho bạn.
Trọng tâm sẽ là tư nhân độc quyền, quan hệ đối tác chung, LLC và tập đoàn, nhưng bạn cũng có thể thoải mái trả lời câu
hỏi của mình về các loại pháp nhân khác. Đăng ký ở đây.

Trước khi bạn ký hợp đồng thuê đó - 12/6 @ 6PM 
 Mẫu đơn thuê in sẵn rất phức tạp và khó hiểu, và người môi giới đang ép bạn ký ngay bây giờ - nhưng hãy đợi! Trước khi

bạn ký hợp đồng thuê đó và chuyển đến, có nhiều phần của hợp đồng thuê văn phòng, bán lẻ hoặc thương mại khác mà
bạn có thể và phải thương lượng với chủ nhà để tăng tỷ lệ thành công cho doanh nghiệp của bạn. Được tổ chức bởi Trung
tâm Luật Kinh doanh Cộng đồng SF, một luật sư kinh doanh và bất động sản có kinh nghiệm sẽ giúp bạn hiểu rõ nội dung
chi �ết trong các hợp đồng thuê thương mại điển hình, nhấn mạnh vào các điều khoản cho thuê và luật bất động sản
thương mại có thể giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn về tài chính hoặc đối phó với chủ nhà không hoạt động. Họ cũng
sẽ bao gồm quá trình gia hạn, sửa đổi hoặc điều chỉnh hợp đồng thuê của bạn trong thời kỳ kinh tế đi xuống. Đăng ký ở
đây.

Hãy trở thành ông chủ của chính bạn - 12/8 @ 1PM 
 Tìm hiểu về cách bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ ở Thung lũng Silicon, thủ đô công nghệ của thế giới, từ chi phí cao, rủi ro

cực cao và xây dựng nền tảng và cơ sở hạ tầng vững chắc cho phần thưởng �ềm năng. Được tổ chức bởi SFSBDC, hội thảo
trên web này cũng sẽ xem xét các mục �êu cá nhân của bạn và liệu việc bắt đầu kinh doanh nhỏ ở Thung lũng Silicon có
thể giúp bạn đạt được mục �êu đó hay không. Các chủ đề sẽ bao gồm: các loại cấu trúc kinh doanh khác nhau, cách thức
và thời điểm bắt đầu kinh doanh của riêng bạn, tầm quan trọng của mô hình kinh doanh / kế hoạch kinh doanh, nghiên
cứu thị trường, cấu trúc pháp lý, thuế, bảo hiểm, quản lý rủi ro, v.v. Đăng ký ở đây.
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Thứ Sáu Thứ Hai Giờ Văn Phòng Luật Kinh Doanh Dự Phòng - 12/10 @ 9:30 sáng 
Tham gia Trung tâm Luật Doanh nghiệp Cộng đồng SF và các đối tác vào Thứ Sáu thứ hai hàng tháng để �m hiểu cách
vượt qua hệ thống pháp luật phức tạp và khó hiểu để doanh nghiệp vi mô cộng đồng của bạn có thể ra mắt thành công ,
tồn tại và phát triển. Cần đăng ký trước trước 4:00 chiều ngày hôm trước, và số lượng chỗ trống sẽ có hạn. Đăng ký tại
đây: Đăng ký tại đây. 

Làm thế nào để bắt đầu và phát triển một doanh nghiệp tư vấn - 12/17 @ 1PM 
 Chương trình này hoàn hảo cho các công ty tư vấn cá nhân và cửa hàng, huấn luyện viên, doanh nhân và chuyên gia

muốn tạo ra con đường thành công của riêng họ. Cho dù bạn mới bắt đầu hay bạn đã là nhà tư vấn trong nhiều năm, hội
thảo do SFSBDC tổ chức này sẽ dạy bạn những cách mới để xây dựng thương hiệu, thu hút khách hàng, củng cố uy �n,
tăng doanh thu, tạo cơ hội mới. Đăng ký ở đây.
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