
Các doanh nghiệp nhỏ là cánh cửa dẫn vào 
cộng đồng của chúng tôi - và chúng tôi muốn 
các doanh nghiệp của bạn trông thật tuyệt vời!

Chương trình Phát Triển Kinh Tế và Cơ Hội Cải 
Thiện Mặt Tiền Cơ Sở Kinh Doanh ở Denver (BFI) 
cung cấp các khoản trợ cấp lên tới 75.000 đô la 
cho mỗi doanh nghiệp hoặc bất động sản để cải 
thiện bề ngoài và tạo sự hấp dẫn lề đường cong.

•  Cải tiến mặt trước (bất kỳ mặt nào của tòa nhà có 
thể nhìn thấy từ đường phố)

•  Lệ phí kiến trúc, thiết kế và chuyên môn liên quan
•  Nhân công, vật liệu và thiết bị lắp đặt
•  Sửa sang mặt tiền bên ngoài để khôi phục và/ hoặc 

bảo tồn các địa danh lịch sử và kiến trúc quan trọng 
của cấu trúc

•  Máng xối và hệ thống thoát nước
•  Cửa và cửa sổ
•  Sơn phía ngoài và gắn đèn chiếu sáng bên ngoài 
•  Xén tỉa lại đường viền bao gồm mái hiên và khung 
hộp trồng cây
•  Soffit và fascia
•  Rào lại để tăng thêm giá trị bên ngoài
•  Các khung cửa sổ được chia tỷ lệ thích hợp vớithị 

hiếu nhìn và quan sát doanh nghiệp bán lẻ, nhà hàng 
hoặc kinh doanh dịch vụ, với ánh sáng để tạo điều 
kiện quan sát về đêm

CÁC CẢI TIẾN CÓ ĐIỀU KIỆN BAO GỒM:

QUÉT ĐĂNG KÝ.

Giúp cho bề ngoài doanh 
nghiệp nhỏ của quý vị được 
nâng cấp xứng đáng! 

qrco.de/bdROUg

Người nhận tài trợ sẽ được chọn theo THÁNG NGÀY 
năm 2022 và được cấp theo tiêu chuẩn  trước sau. Các 
doanh nghiệp trong khu vực lân cận NEST và / hoặc 
những người nộp đơn có thể đóng góp ít nhất 10% 
ngân sách dự án sẽ được ưu tiên.

•  Các thương hiệu được kết hợp vào kiến trúc của tòa 
nhà

•  Gỡ bỏ rào cản giúp người khuyết tật dễ dàng tới lui
•  Thêm hoặc sửa chữa mái hiên hoặc thiết bị cơ giới che 

nắng gắn vào tòa nhà
•  Cải tiến nhẹ
•  Các quy tắc vi phạm về nội thất (ví dụ: khả năng tiếp 

cận, hệ thống chữa cháy, ẩm mốc

CHƯƠNG TRÌNH CẢI 
TIẾN MẶT TRƯỚC
CƠ SỞ KINH DOANH
CẢI THIỆN PHÍA TRƯỚC TIỆM – CHÚNG TÔI ĐẢM NHẬN!


