
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 11/ 23 للنشر فوًرا: 

 
 

  الحاكمة هوكول تشجع سكان نيويورك على التسوق محليًا من األعمال التجارية الصغيرة يوم السبت
  

 نوفمبر وعلى مدار العام يقوي المجتمعات ويعزز االقتصادات المحلية  26دعم األعمال التجارية المحلية السبت 
  

  هنا( لألعمال التجارية الصغيرة يوم السبت في وزارة العمل  PSAشاهد إعالن الخدمة العامة )
  

  هنار  جناح برامج األعمال التجارية في وكالة إمباير ستيت للتطوي
  
  

شجعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم جنبًا إلى جنب مع وكالة إمباير ستيت للتطوير ووزارات العمل والضرائب والمالية  
والزراعة واألسواق جميع سكان نيويورك على دعم أعمالهم التجارية الصغيرة المحلية في األعمال التجارية يوم السبت  

"all Business SaturdaySm في المائة   98. تشكل األعمال التجارية الصغيرة  2022نوفمبر/تشرين الثاني  26" في
من اقتصاد والية نيويورك وتخلق ماليين الوظائف في جميع أنحاء إمباير ستيت، وباختيار التسوق محليًا يوم السبت، وكل  

 معاتهم، ويحتفظون بدوالرات الضرائب داخل والية نيويورك. يوم، يستثمر سكان نيويورك في أحيائهم، ويعززون مجت

  

"األعمال التجارية الصغيرة يوم السبت فرصة لجميع سكان نيويورك للعب دور في تعزيز اقتصادنا، وخلق أحياء نابضة  
"األعمال التجارية الصغيرة في نيويورك هي جوهر  قالت الحاكمة هوكول. بالحياة، والحفاظ على تواصل المجتمعات،" 

اقتصادنا، وألن هذا المجتمع كان من بين األكثر تضرًرا في ذروة الوباء، فقد ركزت إدارتي بشكل مباشر على تعافيه. أشجع 
 سكان نيويورك على االستفادة من كل ما تقدمه هذه األعمال التجارية والتسوق محليًا يوم السبت."  

  
"في كل مرة تزور فيها المطعم أو محل   وب نايت الرئيسة والمديرة التنفيذية ومفوضة وكالة إمباير ستيت للتطوير:قالت ه

بيع الهدايا المفضل لديك وتشتري شيئًا جديًدا، فإنك تدعم عماًل تجاريًا محليًا صغيًرا. األعمال التجارية الصغيرة هي نسيج  
( في تقديم الدعم ألعمالنا التجارية  ESDا. استمرت وكالة إمباير ستيت للتطوير ) مجتمعاتنا وعندما تزدهر، نزدهر جميعً 

دعم العمالء كل يوم   -الصغيرة والمتناهية الصغر أثناء الوباء من خالل العديد من البرامج، لكن ال يمكننا القيام بذلك بمفردنا  
 تجارية المحلية الصغيرة يوم السبت، وكل يوم."  جزء ال يتجزأ، ونحن نشجع سكان نيويورك على التسوق من أعمالهم ال

  
"األعمال التجارية هي أركان اقتصاد في مجتمعاتنا. من خالل   قالت مفوضة وزارة العمل بوالية نيويورك، روبرتا ريردون: 

ع سكا ن نيويورك على التسوق في هذه األعمال التجارية، ندعم العائالت والوظائف واالقتصاد المتنوع لوالية نيويورك. أشج ِّ
 التسوق من المتاجر الصغيرة والتسوق كثيًرا من األعمال التجارية يوم السبت وطوال موسم العطالت بأكمله."  

  
"تضررت الشركات الصغيرة بشدة خالل الوباء ولم تبدأ في  قالت اماندا هيلر، مفوضة دائرة الضرائب والمالية بالوكالة: 

التعافي إال اآلن. للمساعدة في هذه العملية، تمتلك الوالية مجموعة كاملة من اإلعفاءات والحوافز الضريبية لألعمال التجارية.  
ع  أحثُّ أصحاب األعمال التجارية الصغيرة على استكشاف هذه االعتمادات والحوافز على موقعنا ع لى اإلنترنت. كما أشج ِّ

 سكان نيويورك على التسوق من المتاجر الصغيرة في نهاية هذا األسبوع وعلى مدار العام."  
  

مزرعة عائلية تنتج   33,000: "نيويورك هي موطن ألكثر من قال ريتشارد أ. بول ، مفوض وزارة الزراعة واألسواق 
زارعونا المجتهدون بإطعام جيرانهم وزمالئهم من سكان نيويورك منتجات غذائية ومشروبات ذات مستوى عالمي. يفخر م

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FHz9ONx8N5fM&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C2e1ad7b5cb62437c875f08dacd764c49%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048205218073210%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JakVGZNKGJC0aug76sraSAWGuQgTawl8Dg1xVDGRleQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fbusiness-pandemic-recovery-initiative&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C2e1ad7b5cb62437c875f08dacd764c49%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048205218073210%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MuPLnWYjNSZXM9mEB7RgCaNKapEg5egp%2Fr%2BumX6G7D4%3D&reserved=0


كم على تقديم الشكر للوجبات اللذيذة والهدايا الوجدنية التي  وهم حقًا جزء حيوي في واليتنا. في موسم األعياد هذا، أشجع ِّ
 تشاركونها مع العائلة والتسوق محليًا لدعم المنتجين في مجتمعكم."  

  
جارية الصغيرة يوم السبت بالروح الريادية ألصحاب األعمال التجارية الصغيرة وتدعو المتسوقين لزيارة  تحتفل األعمال الت

المتاجر المحلية في بداية موسم التسوق المزدحم بالعطالت. يعد قطاع األعمال التجارية الصغيرة مساهًما رئيسيًا في تأسيس  
ن القوى العاملة في القطاع الخاص في نيويورك. اليوم، والية  في المائة م 40اقتصاد نيويورك، حيث يوظف أكثر من 

 عمل تجاري صغير، يعمل فيها أكثر من ثالثة ماليين شخص.   549,000نيويورك لديها أكثر من 
  

 دعم والية نيويورك لألعمال التجارية الصغيرة 

  
مساعدة من خالل مجموعة من البرامج والمبادرات تحت قيادة الحاكم هوكول، تقدم والية نيويورك أكثر من مليار دوالر من ال

 المصممة لدعم نمو األعمال التجارية الصغيرة ومساعدة رواد األعمال على زيادة فرصهم للنجاح.  
  

من خالل مبادرة ائتمان   مليون دوالر 501.5قدمت تمويأًل فيدراليًأ بقيمة أعلن الحاكمة هوكول مؤخًرا أن والية نيويورك  
(، وهو برنامج ضمن خطة  State Small Business Credit Initiative, SSBCIالشركات الصغيرة بالوالية )

تي تديرها وزارة الخزانة األمريكية، األموال لدعم برامج الشركات  (، الSSBCIاإلنقاذ الفيدرالية األمريكية. توفر مبادرة )
( ومنح فرصة  COVID-19الصغيرة مع التركيز على تلك الشركات التي ال تزال تكافح من التأثير االقتصادي لجائحة )

الجائحة. يشمل تمويل  ( في اقتصاد ما بعد SEDIنجاح لألعمال التجارية المملوكة ألفراد محرومين اجتماعيًا واقتصاديًا )
مليون دوالر، باإلضافة إلى   377.1مليون دوالر في نيويورك مخصًصا رئيسيًا قدره  501.5( البالغ SSBCIمبادرة )
ف على جناج نيويورك لبرامج مبادرة  SEDIمليون دوالر لألعمال التجارية المحرومة اجتماعيًا واقتصاديًا ) 124.4 (. تعرَّ

(SSBCI من )تشمل البرامج األخرى لمساعدة األعمال التجارية الصغيرة: هنا . 
  

تم تصميم هذا  الذي تم إطالقه في شهر سبتمبر/أيلول.  مليون دوالر 200برنامج المنح التمويلية األولية بقيمة  •
البرنامج لتقديم المساعدة لألعمال التجارية الصغيرة في مرحلة مبكرة من تعافي اقتصاد والية نيويورك. هذا 

 1,000,000دوالر و  5,000البرنامج مفتوح لألعمال التجارية التي تعمل حاليًا بإيرادات سنوية تتراوح بين  
لمزيد من  nyseedgrant.com. تفضل بزيارة 2018لول سبتمبر/أي  1دوالر والتي بدأت العمل في أو بعد 

  حول متطلبات األهلية األخرى وكيفية التقديم. المعلومات
  مليون دوالر 250( بقيمة  COVID-19لتكاليف الضريبية الرأسمالية المتعلقة بجائحة )برنامج االئتمان الضريبي ل •

الذي يقدم المساعدة المالية لألعمال التجارية الصغيرة في والية نيويورك المثقلة بمجموعة من التكاليف التشغيلية  
( والتغييرات الهيكلية وتجديد المباني واإلمدادات والمواد المتعلقة بالصحة. يوفر  COVID-19الناشئة عن جائحة )

للشركات المؤهلة تخفيف العبء االقتصادي اإلضافي من خالل توفير ائتمانات ضريبية للمساعدة في تقليل  البرنامج 
في المائة   50األثر المالي المرتبط بالجائحة. يمكن لألعمال التجارية الصغيرة الحصول على ائتمان ضريبي بنسبة 

يبية بناء على النفقات المؤهلة البالغة  دوالر من اإلعفاءات الضر 25,000من النفقات المؤهلة بحد أقصى  
  دوالر. 50,000

  

 ,Entrepreneurship Assistance Centersتدعم والية نيويورك أيًضا شبكة من مراكز مساعدة ريادة األعمال )
EAC  في المجتمعات في جميع أنحاء الوالية التي تقدم التعليمات والتدريب والمساعدة الفنية وخدمات الدعم لألفراد المهتمين )

ببدء أعمالهم التجارية الخاصة أو الذين باشروا بها مؤخًرا، أو رواد األعمال الذين يسعون إلى التوسع أو تعزيز أعمالهم  
( بالقرب منك، تفضل بزيارة  EACعثور على مركز من مراكز )لل التجارية في مراحلها األولى.

centers-assistance-gov/entrepreneurshiphttps://esd.ny. .  

  

تقدم وزارة العمل بوالية نيويورك عدًدا كبيًرا من الخدمات المجانية لألعمال التجارية من جميع األحجام، بما في ذلك أكثر من  
موعة  للوصول إلى عشرات اآلالف من المرشحين المؤهلين في مج NYSDOLوظيفة شاغرة على موقع ويب  220,000

المواهب لدينا ومعارض التوظيف والتوظيف المخصص، والخدمات االستشارية للموارد البشرية. تعمل اآلالف من األعمال  
( إلدراج وظائفها، والعثور على المرشحين المناسبين،  NYSDOLالتجارية كل عام مع وزارة العمل بوالية نيويورك )
ل على إعفاءات وحوافز ضريبية لألعمال التجارية، والحصول على والوصول إلى حوافز التوظيف والتدريب، والحصو

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-more-500-million-awarded-new-york-state-biden-administration-support&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C2e1ad7b5cb62437c875f08dacd764c49%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048205218073210%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xjyYa5k41a8%2BHM7so1s5woASlrO4Gsa9lRLFNzeTsaY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fssbci%3Fdata%3D05%257C01%257Ckristin.devoe%40esd.ny.gov%257C198064867e0b4113578408dacd669ee7%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C638048137980715173%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMz&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C2e1ad7b5cb62437c875f08dacd764c49%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048205218073210%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zYBg26GgeBj70u8jHNv2qSsWnyhGHf%2F7JuJ%2FLfK1KXM%3D&reserved=0
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المساعدة في قانون العمل الفردي وخدمات االمتثال للصحة والسالمة، والعثور على موارد تجنب التسريح. لمزيد من  
  إعالن خدمة عامة جديد . ستطلق الوزارة أيًضا https://www.labor.ny.gov/businessالمعلومات، تفضل بزيارة: 

على وسائل التواصل االجتماعي، للترويج لألعمال التجارية الصغيرة في والية نيويورك وتشجيع سكان نيويورك على 
 التسوق من المتاجر الصغيرة في موسم العطالت هذا. 

  
مال  تقدم والية نيويورك عشرات اإلعفاءات الضريبية والحوافز لمساعدة أصحاب األعمال التجارية الصغيرة ورجال األع

على إحداث تأثير مفيد في مجتمعاتهم المحلية. يمكن لألعمال التجارية الصغيرة الوصول إلى مجموعة متنوعة من الموارد  
وهو متجر شامل للحصول على  الحوافز التجاريةوالبرامج في أي وقت على موقع ويب إدارة الضرائب المخصص لـ 

من الزراعة  - تفاصيل حول اإلعفاءات الضريبية والحوافز لمجموعة متنوعة من المؤسسات في مختلف الصناعات 
  والمشاريع الزراعية إلى البحث والتطوير ثم التصنيع.

  
قد تتأهل األعمال التجارية أيًضا للحصول على إعفاءات وظيفية وحوافز لتوظيف وتدريب العمال المحليين، أو للحصول على 

يب إدارة الضرائب  إعفاءات وائتمانات ضريبية تهدف إلى تشجيع إجراء تحسينات على الممتلكات. يتضمن موقع و
www.tax.ny.gov   معلومات عن اإلعفاءات والحوافز المتاحة، باإلضافة إلى تفاصيل حول اإلعفاء الضريبي الجديد للعديد

طرقًا فعالة لسداد المدفوعات أو  خدمات األعمال التجارية عبر االنترنتمن األعمال التجارية الصغيرة. توفر صفحة ويب 
  عرض معلومات التسجيل أو التفاعل مع إدارة الضرائب بأي طريقة أخرى.

  
مزرعة، و    33,000تدعم وزارة الزراعة واألسواق بوالية نيويورك الصناعة الزراعية في نيويورك، التي تضم أكثر من 

سوق للمزارعين ومنصات للمزارع، وآالف من األعمال التجارية الزراعية الصغيرة. تدير الوزارة أيًضا برنامج والية  700
(، الذي يقوم بالتسويق للمزارعين والمنتجين NYS Grown & Certifiedنيويورك للمحاصيل المزروعة والمعتمدة )

المحليين المشاركين في المعالجة اآلمنة لألغذية وبرامج االستدامة البيئية، مما يساعدهم على المنافسة بشكل أفضل في السوق. 
ي المناسبات العامة الكبيرة وفي أعمال األطعمة والمشروبات في نيويورك ف  Taste NYباإلضافة إلى ذلك، يعرض برنامج 

موقعًا في جميع أنحاء   70ومراكز الترحيب بالوالية وشاشات العرض واالمتيازات في أكثر من  Taste NYمتاجر 
عبر اإلنترنت العديد من عروض   Taste NYوسوق  ShopTasteNY.comنيويورك. في هذا العام سيعرض سوق 
Buy-% 50% على مستوى الموقع في يوم الجمعة األسود، وحملة خصم 40خصم   عطلة نهاية األسبوع، بما في ذلك تقديم

One-Get-One  دوالًرا عند  25لألعمال التجارية الصغيرة يومي السبت واألحد، وتوفير بطاقة هدايا إلكترونية بقيمة
العطالت في مراكز   . يمكن لسكان نيويورك أيًضا التسوق لقضاءCyber Mondayدوالًرا أو أكثر من 50شرائك بقيمة 

، والتي ستعرض المنتجين المحليين بسالل هدايا تحتوي على األطعمة المحلية والمواد Taste NYالترحيب لبرنامج 
المصنوعة يدويًا وغيرها من المنتجات الفريدة. يمكن العثور على مزيد من المعلومات على الرابط 

ShopTasteNY.com تساعد اإلدارة األعمال التجارية الزراعية الصغيرة والمزارعين من خالل الخدمات الحيوية التي .
  عزز أعمالهم التجارية وتزيد من اإلنتاجية والربحية والقدرة التنافسية.ت
  

   كيفية دعم األعمال التجارية الصغيرة كل يوم

ق محليًا  • ابذل جهوًدا للتسوق من المتاجر المحلية الصغيرة بدالً من سالسل المتاجر الضخمة. من خالل   -تسوَّ
التسوق على من المتاجر الصغيرة، فإنك تحفز االقتصاد المحلي ألن أصحاب األعمال التجارية الصغيرة يميلون إلى 

 شراء اإلمدادات والسلع من مكان قريب.  
معظم األعمال التجارية الصغيرة، من المطعم أو البار أو المقهى المفضل لديك، أو بائع  -شراء بطاقات الهدايا  •

التجزئة المتخصص في منطقتك، أو صالون تصفيف الشعر المحلي، بطاقات تقدم هدايا أو كوبونات هدايا. من خالل  
 عمال التجارية بعد فترة طويلة من موسم األعياد.  شراء بطاقات الهدايا يتدفق االستثمار المطلوب في هذه األ

ه إلى سوق المزارع المحلي  • قد تتجه العديد من أسواق المزارعين الخارجية إلى الداخل في هذا الوقت من  -توجَّ
العام، ولكن ال يزال هناك العديد من العروض الفريدة من نوعها. من الحرف اليدوية إلى المساحات الخضراء  

 يُعدُّ سوق المزارعين المحليين مكانًا رائعًا لدعم األعمال التجارية المحلية الصغيرة.  - الموسمية
ال تنسى إعطاء بقشيش  -اذهب في زيارة إلى بار أو مطعم محلي أو اطلب طعاًما من الخارج أو خدمة التوصيل  •

يد من المطاعم تقدم خدمة التوصيل  جيد. لقد كان عمال المطاعم من بين األكثر تضرًرا في الجائحة. ال تزال العد 
 السريع. 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.labor.ny.gov%2Fbusiness&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C2e1ad7b5cb62437c875f08dacd764c49%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048205218230080%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=X3HJ8KCUVG0Oat%2BOTBvQzbek9%2FQ0LexXthjwhfEVvpU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHz9ONx8N5fM&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C2e1ad7b5cb62437c875f08dacd764c49%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048205218230080%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6nFOxP8Zlp%2FoRb8GuQisgn3YYYcf18DKTNwrKLxzqBw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftax.ny.gov%2Fbus%2Fbusiness-incentives.htm&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C2e1ad7b5cb62437c875f08dacd764c49%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048205218230080%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ThtzQqV5UgWJ7fMsfN3Zgl1Km5k1T1b3fVlWfqznKis%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftax.ny.gov%2Fdefault.htm&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C2e1ad7b5cb62437c875f08dacd764c49%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048205218230080%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=p2jsyumAnVJbGSaq6e%2BRHkc%2FR5pEH0OK56QKYpp0Dwk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftax.ny.gov%2Fonline%2Fbus.htm&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C2e1ad7b5cb62437c875f08dacd764c49%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048205218230080%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GSIwu%2F7A03jor9H6csKfJdzU%2BF3qicPNeBbVVHTPZbE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.shoptasteny.com%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C2e1ad7b5cb62437c875f08dacd764c49%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048205218230080%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Q17TJogG6VpV%2BcVfukj5ZC87TuzHhDxELITotutOQKU%3D&reserved=0


إذا وجدت منتًجا أو وجبة أو خدمة رائعة أو حتى عرًضا ترويجيًا أو بيعًا رائعًا، فأخبر   -إعطاء مالحظات إيجابية  •
أصدقائك وعائلتك. ال تنَس أن تترك تعليقًا رائعًا على حسابات الوسائط االجتماعية الخاصة بك. الدعاية الشفهية هي  

 أفضل إعالن. 
إن استطعت. هذا يحافظ   - إذا كان عليك إجراء عملية استرداد مالي، فاستبدل المال المسترد ببضاعة من المتجر  •

 على األموال داخل األعمال التجارية الصغيرة، فكل قليل مفيد. 
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