OCTOBER 24 to
NOVEMBER 6, 2021
Nhà Hàng Đăng Ký
Tham Gia với Chúng Tôi
Tuần Lễ Nhà Hàng Seattle (Seattle Restaurant Week) trở lại vào mùa thu này để hỗ trợ bất kỳ và tất cả các nhà hàng ở
Seattle với hai tuần khuyến mãi miễn phí.
Có gì trong đó cho quý vị?
• một trang dành riêng cho thông tin sơ lược trên srweek.org cho phép quý vị cập nhật thực đơn, giờ giấc và
bất kỳ thông tin sơ lược nào khác trong quá trình khuyến mãi (chúng tôi có thể giúp đỡ nếu gặp khó khăn)
• một chiến dịch truyền thông toàn thành phố, bao gồm in ấn, kỹ thuật số, đài phát thanh, v.v.
• một bộ công cụ khuyến mãi cho kênh của quý vị
• khuyến mãi khuyến mãi khuyến mãi!!!
Có gì?
• chương trình khuyến mãi bao gồm (các) hình thức quý vị lựa chọn: đồ ăn đem về, giao hàng, hộp, v.v. (và tại
nhà hàng, theo sự cho phép của các hướng dẫn y tế công cộng)
• quý vị cử thoải mái tạo một cung cách phục vụ đặc biệt dưới bất kỳ hình thức nào mà phù hợp nhất với mô
hình kinh doanh hiện tại của quý vị. Những điều đặc biệt có thể bao gồm bất cứ điều gì theo nghĩa đen mà
quý vị đang làm trong nhà bếp – từ gói cocktail và taco, bộ dụng cụ làm pizza tại nhà, đồ ăn đem về hoặc bữa
ăn gồm ba phần tại nhà hàng.
Ngày Diễn Ra Sự Kiện
• Ngày 24 tháng 10 – Ngày 6 tháng 11, mỗi ngày (mà quý vị mở cửa)
• Ưu đãi SRW của quý vị nên được cung cấp mỗi ngày trong tuần quý vị mở cửa. Nếu quý vị không thể làm
như vậy, vui lòng liên hệ với srw@seattlegood.org.
Phí Tham Gia
• không tính phí cho việc tham gia!
Gói phương tiện trả phí
• Các gói phương tiện trả phí bổ sung cũng có sẵn: https://srweek.org/restaurant-media-packages/
Những Gì Quý Vị Cần Làm
• chọn phục vụ bữa trưa hoặc bữa tối hoặc cả hai
• phục vụ một cái gì đó "đặc biệt", $35 hoặc $50 cho bữa tối và/hoặc $20 cho bữa trưa. Quý vị cũng có thể chỉ
cần đóng gói một cái gì đó quý vị đã làm để tạo ra "sự đặc biệt" cho chương trình khuyến mãi; quý vị cũng
có thể tạo ra một bữa ăn gia đình hoặc một phần ăn cho hai người – bất cứ điều gì đem lại hiệu quả cho quý
vị – chúng tôi muốn mọi việc dễ dàng!
• Đăng ký (quý vị có thể ghi danh ngay bây giờ và gửi thực đơn sau) : https://srweek.org/apply/
Có thắc mắc hoặc khó khăn trong việc điền đơn?
Vui lòng liên hệ với Điều Phối Viên Chương Trình: Lisa Miyashita | srw@seattlegood.org
https://srweek.org/restaurant-signup/

