
Ang mga independiyenteng maliliit na negosyo ang nagsisilbing gulugod ng ating mga komunidad. At mas 
lalo na ngayon, maliliit na negosyong pag-aari ng people of color (POC) o mga babae. Ang panahon para sa 
pag-uusap at pag-aalok ng panandaliang mga tulong ay tapos na. Inilalagay namin ang aming mga salita sa 
tunay, pangmatagalan, sustenableng aksyon sa pamamagitan ng paglikha sa Comcast RISE. Alam namin 
na hindi kaya ng Comcast lamang na lutasin ang masalimuot at sistematikong mga isyu. Ngunit nangangako 
kami na gagampanan namin ang mahalagang papel sa pagsusulong ng pangmatagalang pagbabago. 

Ang Comcast RISE ay kumakatawan sa Representasyon, Pamumuhunan, Katatagan at Pagbibigay-lakas 
(Representation, Investment, Strength and Empowerment). Pinagsasama-sama ng inisyatiba ang talento at 
mga resource ng dalawang business unit at ang pagiging dalubhasa sa larangan ng maliit na negosyo–
Effectv, ang ad sales division ng Comcast Cable, at Comcast Business –para sustentuhan, suportahan at 
muling itaguyod ang mga underrepresented na maliliit na negosyo gamit ang mga pinagsamang footprint ng 
mga ito. Ang kasalukuyang programa ay nakatuon sa mga konunidad ng negosyong pag-aari ng POC at 
mga babae. Dahil ang Comcast RISE ay isang multi-year na inisyatiba, ang mga libreng serbisyo sa 
hinaharap ay magiging bukas sa iba pang mga underrepresented na grupo.

Pangongonsulta

Mga konsultasyon sa advertising at marketing para 
makakuha ng mga insight sa kung paano palaguin 
ang negosyo mo.
Media

Isang linear TV media schedule sa loob ng 90 araw.

Creative Production

Turnkey production ng isang 30 segundong 
patalastas sa TV at konsultasyon sa media strategy 
at 90 araw na media schedule.

Technology Makeover

Computer equipment at mga libreng serbisyo sa 
connectivity, boses at seguridad nang 12 buwan.

Ngayon ang
Panahon para Umunlad
Mag-apply na ngayon.
ComcastRISE.com

Ang mga piliing negosyo ay posibleng makatanggap 
ng isa o higit pa sa mga sumusunod na serbisyo

umunlad nang tuloy-tuloy
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