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TUẦN LỄ CUỐI ĐỂ MỌI NGƯỜI CÓ THỂ THAM GIA MUA SẮM TRONG      

  THÀNH PHỐ VÀ CƠ HỘI TRÚNG GIẢI THƯỞNG  
 

Đây là tuần lễ cuối để mọi người trong cộng đồng tham gia vào chương trình ‘Black Friday 

Goes BiGG’ bằng cách mua sắm tại địa phương và giữ lại receipts (biên nhận) của họ. Với mỗi $50 

trong tổng số hóa đơn đăng ký, người mua sắm sẽ có cơ hội thắng $250 tiền mặt hoặc một giải với 

gift-card trị giá $100 để mua sắm tại bất cứ cơ sở kinh doanh nào trong Garden Grove.  Hạn chót 

để tham gia là Thứ Năm, ngày 17 tháng Mười Hai. 

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 receipts (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 Năm, 17 tháng 12, 2020.  Vé xổ số 

sẽ không có sẵn tại các cơ sở kinh doanh mà chỉ có tại Phòng Thương Mại Garden Grove (Garden 

Grove Chamber of Commerce.) Không giới hạn số lượng vé số cho người tham gia.   

Vào Thứ Hai, 21 tháng 12, ba người chiến thắng sẽ được công bố trên các trang web và 

mạng xã hội của Thành phố và Phòng thương mại.  Hai người chiến thắng sẽ nhận được $250 tiền 

mặt và một người chiến thắng sẽ nhận được thẻ quà tặng trị giá $100 cho một doanh nghiệp địa 

phương mà họ tự chọn.                                                         

  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.  

           # # # 

THÔNG TIN 
Từ Thành Phố Garden Grove 

     


