
Thông Tin Để Tham Gia Cho Nghệ Sĩ và Doanh Nhân 

TẠI SAO NÊN THAM GIA? 

● Cơ hội bán hàng trực tiếp và/hoặc cơ hội được những người ủng hộ và công 
chúng biết đến 

● Được tài trợ để hỗ trợ cho sự quảng bá thương hiệu 
● Kết nối với chủ đất tiềm năng 
● Nhiếp ảnh chuyên nghiệp 
● Được đưa vào chiến dịch truyền thông toàn thành phố 

Các Loại Quảng Bá Thương Hiệu 
Những người tham gia Sea=le Restored có thể đăng ký các loại quảng bá thương hiệu sau đây. 

● Gian Hàng Dựng Tạm - Điều hành doanh nghiệp của riêng quý vị trong một không 
gian thương mại trống. Không gian này có thể bao gồm các ngành bán lẻ hoặc 
dịch vụ. Các không gian phải mở cửa cho công chúng. Không có không gian chỉ 
dành cho việc sản xuất hoặc studio. Không gian phải mở cửa tối thiểu 3 ngày mỗi 
tuần để quảng bá thương hiệu đủ ba tháng. 

● Sắp Đặt Nghệ Thuật - Triển lãm và bán tác phẩm nghệ thuật của quý vị qua mã QR 
từ cửa sổ trưng bày hướng ra đường. Phải có sẵn tác phẩm để bán. 

● Xem Hàng qua Mã QR - Quảng cáo và bán sản phẩm của quý vị thông qua mã QR 
từ  cửa sổ trưng bày hướng ra đường. Phải có sẵn sản phẩm để bán. 

● Gian Hàng Dựng Tạm Tập Thể - Chia sẻ không gian với những người khác tham 
gia Seattle Restored trong một thị trường bán lẻ tập thể. Các nhà quản lý chương 
trình Seattle Restored sẽ điều phối những người tham gia. Nếu quý vị có một nhóm 
nghệ sĩ và/hoặc nhà sản xuất mà quý vị muốn tổ chức trong một không gian tập 
thể, vui lòng đăng ký một không gian dựng tạm chuyên dụng mà quý vị sẽ vận 
hành. Những người tham gia phải có mặt tại không gian tập thể trong tối thiểu 25 
ngày trong thời hạn tham gia ba tháng. 

● Nhà Hàng Dựng Tạm - Điều hành nhà hàng của riêng quý vị trong một tháng, trong 
một không gian thương mại trống. 

Điều Kiện Tham Gia  
● Quảng bá thương hiệu tại không gian trong tối thiểu ba tháng, ngoại trừ nhà hàng 
● Có một người liên hệ với chủ đất và Seattle Restored 
● Hoàn thành hợp đồng của Seattle Restored 
● Cộng tác và có thể liên lạc được để sửa đổi không gian 
● Cho phép lưu tài liệu bằng cách chụp hình/quay video không gian và những người 

tham gia 
● Tham gia vào cuộc khảo sát và báo cáo sau chương trình 
● Tất cả những người tham gia phải cung cấp bằng chứng về việc tiêm chủng covid  



CHI PHÍ 
● Chương trình hoàn toàn MIỄN PHÍ, không mất phí để tham gia 
● Chương trình Seattle Restored sẽ cung cấp cho người tham gia một khoản vốn lưu 

động cố định một lần là $2,500 để giúp hỗ trợ kinh doanh và nhân sự hoặc sắp đặt 
nghệ thuật khi cần thiết 

● Không có thêm chi phí thuê mặt bằng hoặc chi phí tiện ích 
● Có hỗ trợ ngân sách hạn chế để giúp người thuê cải thiện không gian mặt bằng 
● Chương trình Seattle Restored sẽ điều phối các nhà thầu để hỗ trợ cải thiện mặt bằng 

cho người thuê 
● Chương trình Seattle Restored sẽ có bảo hiểm trách nhiệm cho mỗi mặt bằng được 

kích hoạt, trong suốt thời gian hoạt động. 

Đăng Ký  
● Mở đăng ký vào ngày 25 tháng 7. 
● Đóng đăng ký vào ngày 26 tháng 8. 
● Việc đăng ký được miễn phí 
● Ưu tiên cho người người đăng ký là người da đen, thổ dân, các doanh nhân và nghệ sĩ 

da màu  
● Một hội đồng gồm các nghệ sĩ và doanh nhân sẽ đánh giá các đơn đăng ký 
● Các đơn đăng ký nào được chấp nhận sẽ được tìm cho không gian phù hợp có sẵn 

Buổi Cung Cấp Thông Tin 
● Buổi cung cấp thông tin về quy trình đăng ký và chương trình vào ngày 28 tháng 7 lúc 5 

giờ 30. Được cung cấp bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. 
● Buổi thông tin về quy trình đăng ký và chương trình vào ngày 23 tháng 8 lúc 5 giờ 30 

bằng tiếng Anh và khi có người yêu cầu, sẽ cung cấp bằng Ngôn Ngữ Ký Hiệu (ASL), 
tiếng Amharic, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn, tiếng Somali, tiếng Thái, tiếng Việt và tiếng 
Phổ Thông Trung Quốc. 

● Việc thông dịch, hỗ trợ cho người khuyết tật, tài liệu ở các định dạng thay thế hoặc hỗ trợ 
thông tin về khả năng tiếp cận tại các buổi cung cấp thông tin phải được yêu cầu trước ít 
nhất 10 ngày. Nếu yêu cầu dưới 10 ngày trước buổi cung cấp thông tin, chúng tôi sẽ gọi 
riêng để cung cấp thông tin, có thông dịch. 

● Các buổi cung cấp thông tin sẽ được ghi lại 

Thắc mắc  
Liên hệ với các nhà quản lý của chương trình Sea=le Restored. Chúng tôi rất sẵn lòng trợ giúp và 
trả lời các câu hỏi qua email hoặc sắp xếp một cuộc gọi để thảo luận về dự án này.  
 
seattlerestored@gmail.com
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