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GARDEN GROVE GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH MUA SẮM TRONG      

  THÀNH PHỐ VÀ CƠ HỘI TRÚNG GIẢI THƯỞNG TIỀN MẶT 
 

Thành phố Garden Grove xin giới thiệu đến cộng đồng chương trình ‘Black 

Friday Goes BiGG" nhân dịp những ngày lễ cuối năm sắp đến.  Kể từ ngày Thứ Sáu, 

27 Tháng 11 đến hết ngày Thứ Năm, 17 tháng 12, 2020, những ai đi mua sắm 

trong Thành phố Garden Grove và giữ lại biên nhận (receipt) trị giá $50 trở lên sẽ 

có cơ hội tham gia cuộc xổ số rút thăm trúng số tiền là $250 (2 giải) và một giải với 

gift card trị giá $100 để mua sắm tại bất cứ cơ sở kinh doanh nào trong Garden 

Grove. 

Cho mỗi $50 khi đi mua sắm tại Garden Grove, bao gồm nhà hàng, trạm 

xăng, dịch vụ cũng như các cửa hàng mua sắm, mọi người sẽ nhận được một vé xổ 

số để có cơ hội trúng 2 giải thưởng $250 tiền mặt, và một giải với gift card trị 

giá $100.  Các biên nhận phải được đem tới Garden Grove Chamber of Commerce 

để đổi lấy vé số, địa chỉ là 12866 Main Street, Suite 102, góc đường Acacia Parkway 

và Main Street trước 1:00 giờ chiều Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2020.   

 Các vé số chỉ có tại Phòng Thương Mại Garden Grove (Garden Grove Chamber        

of Commerce.) Không giới hạn số lượng vé số cho mỗi người tham gia.  100 người đầu 

tiên đến đưa biên nhận (receipt) sẽ nhận được quà tặng. 

                                                             

            

             Xem tiếp trang 2 
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     GARDEN GROVE GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH MUA SẮM...                                 Trang 2 

Nếu những món hàng được mua tại một trong những doanh nghiệp BIGG 

(Buy in Garden Grove), hoặc từ Phòng Thương mại Garden Grove, khách hàng sẽ 

nhận được thêm một vé số (raffle ticket.)  Để tìm các doanh nghiệp tham gia 

chương trình BIGG, hãy truy cập trang web của thành phố Garden Grove tại 

ggcity.org/bigg và click vào BIGG hoặc tại www.gardengrovechamber.com.   

Vé trúng giải sẽ được đăng trên trang web của Thành phố và Phòng thương 

Mại Thành phố vào tuần lễ sau đó.  Người chiến thắng sẽ có 30 ngày để nhận giải 

thưởng.  Hai giải, mỗi giải là $250 tiền mặt, và 1 gift card trị giá $100.  Mỗi người 

chỉ có thể trúng 1 giải.  Những người tham gia phải đủ 18 tuổi để trúng giải.  Không 

phải tốn lệ phí nào để tham gia chương trình BIGG.  Các doanh nghiệp có thể xem 

thêm chi tiết tại ggcity.org/bigg. 

 Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc Thành phố tại (714) 741-5280 hoặc Garden 

Grove Chamber of Commerce tại số điện thoại (714) 638-7950.   
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