
BE A PART OF DOWNTOWN'S REVITALIZATION! 

 

Now is a great time to develop in downtown Port Arthur 

BUILD YOUR BUSINESS BUILD YOUR COMMUNITY 

PORT ARTHUR HAS MOMENTUM!  

IT’S A COMMUNITY TRANSFORMING ITS GREATER 
DOWNTOWN INTO A MORE THRIVING CITY AND 

UNIQUE, VIBRANT PLACE 

BE CONNECTED ... BE DOWNTOWN 
 

The Port Arthur Community and Business Development Center in 
Partnership with Lamar State College – Port Arthur Small Business 
Development Center will hold a virtual Introduction seminar on… 

CONNECTIONS TO BUSINESS RESOURCES – whether you’re looking 
for financing, managing a space relocation, searching for subject matter 
expertise, or troubleshooting some other issue to run your business, we 
understand the business resource landscape so you don’t have to. 

BUSINESS ADVOCACY We root for our businesses and advocate on their 
behalf for the challenges they face. Both staff interfaces with more than 125 
businesses each year – developing relationships, understanding issues, 
and supporting our employers. 

 

Want to learn more about the virtual seminar? 

 Contact Jana Barnes, jbarnes@paedc.org or Krystle 
Muller, kvillarreal-muller@paedc.org at 409-963-0579 

mailto:jbarnes@paedc.org
mailto:kvillarreal-muller@paedc.org


HÃY LÀ MỘT PHẦN CỦA SỰ HỒI SINH CỦA DOWNTOWN 
  

Bây giờ là thời điểm tuyệt vời để phát triển ở trung tâm 

thành phố Port Arthur 

XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP CỦA BẠN XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG 

CỦA BẠN 

CẢNG ARTHUR CÓ ĐỘNG LỰC 

ĐÓ LÀ MỘT CỘNG ĐỒNG BIẾN TRUNG TÂM THÀNH 

PHỐ LỚN HƠN thành một thành phố thịnh VƯỢNG HƠN VÀ 

NƠI độc ĐÁO, SÔI ĐỘNG 

ĐƯỢC KẾT NỐI ... HÃY Ở TRUNG TÂM THÀNH 

PHỐ 

Trung tâm Phát triển Cộng đồng và Kinh doanh Port Arthur hợp tác với 

Lamar State College - Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ Port Arthur 

sẽ tổ chức một hội thảo giới thiệu ảo về cách bạn có thể 

KẾT NỐI VỚI TÀI NGUYÊN KINH DOANH - cho dù bạn đang tìm kiếm tài chính, quản 

lý di dời không gian, tìm kiếm chuyên môn về chủ đề hoặc khắc phục sự cố một 

số vấn đề khác để điều hành doanh nghiệp của bạn, chúng tôi hiểu bối cảnh tài nguyên kinh doanh để 

bạn không phải làm như vậy. 

VẬN ĐỘNG KINH DOANH Chúng tôi ủng hộ các doanh nghiệp của mình và thay mặt họ 

ủng hộ những thách thức mà họ phải đối mặt. Cả hai giao diện nhân viên với 

hơn 125 doanh nghiệp mỗi năm - phát triển mối quan hệ, hiểu các vấn đề 

và hỗ trợ nhà tuyển dụng của chúng tôi. 

Bạn muốn tìm hiểu thêm về hội thảo ảo? 

Liên lạc với Jana 

Barnes, jbarnes@paedc.org hoặc Krystle Muller, 

kvillarreal-muller@paedc.org tại 409-963-0579 

mailto:jbarnes@paedc.org
mailto:kvillarreal-muller@paedc.org


SEA PARTE DE LA REVITALIZACIÓN DEL CENTRO DE LA CIUDAD! 

Ahora es un gran momento para desarrollar en el centro de Port Arthur! 

CONSTRUYA SU NEGOCIO PARA CONSTRUIR SU COMUNIDAD 

PORT ARTHUR TIENE IMPULSO! 

ES UNA COMUNIDAD TRANSFORMANDO SU CENTRO DE LA CIUDAD 

EN UNA CIUDAD MÁS PRÓSPERA Y EN UN LUGAR ÚNICO Y VIBRANTE 

SER CONECTADO... ES ESTAR EN EL CENTRO 

El Port Arthur Community and Business Development Center en 

asociación con Lamar State College – Port Arthur Small Business 

Development Center tendra un seminario virtual de introducción sobre… 

CONEXIONES A RECURSOS EMPRESARIALES: ya sea que esté 

buscando recursos finánciales, administrando una reubicación de espacio, 

buscando experiencia en cualquier materia, o solucionando algún otro 

problema para administrar su negocio, entendemos el panorama de los 

recursos empresariales para que no tenga que hacerlo. 

PROMOCIÓN EMPRESARIAL Apoyamos a nuestras empresas y 

abogamos en su nombre por los desafíos que enfrentan. Ambos 

empleados interactúan con más de 125 empresas cada año, desarrollando 

relaciones, entendiendo problemas y apoyando a nuestros empleadores. 

¿Desea obtener más información sobre el seminario virtual? 

Póngase en contacto con Jana Barnes, jbarnes@paedc.org o  

Krystle Muller, kvillarreal-muller@paedc.org en 

409-963-0579 
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