
Ang Comcast RISE Investment Fund ay nagbibigay ng mga perang kaloob upang tulungang lumago ang maliliit na 
negosyo na pagmamay-ari ng mga taong hindi puti ang kulay ng balat (POC) o ng mga kababaihan habang hinaharap 
nila ang mga hamon ng pandemya.

Ang Investment Fund ay isang extension ng Comcast RISE (Representation, Investment, Strength, and 
Empowerment), ang higit isang taon na, na maraming iba't ibang bahagi na inisyatibo na inilunsad noong 2020 upang 
magbigay sa maliliit na negosyong pagmamay-ari ng POC o ng mga kababaihan ng pagkakataong mag-apply para sa 
mga serbisyo ng marketing at teknolohiya mula sa Comcast Business at Effectv, ang advertising sales division ng 
Comcast Cable. Ang Comcast RISE ay nakipagtulungan din sa Ureeka upang magbigay sa mga tatanggap ng kaloob 
ng business coaching upang makatulong na bumuo ng mga kasanayan na nakatuon sa pundasyon ng kompanya, 
lumalawak na customer, at pinansyal na katatagan. Nagbibigay ang Growth Center ng Ureeka ng all-in-one na 
pananaw sa mga pangunahing palatandaan ng paglago para sa website ng isang negosyante.

Ang Comcast RISE ay bahagi ng mas malaking $100 milyong inisyatibo na Pagkakaiba-iba, Pagkakapantay at 
Pagsasama (Diversity, Equity and Inclusion) na inilunsad ng Comcast noong Hunyo 2020. Inanunsiyo ng Comcast 
NBCUniversal ang paggawa ng komprehensibo, maramihang-taon na plano na maglaan ng $75 milyong pera at $25 
milyon sa media sa loob ng susunod na tatlong taon upang labanan ang kawalang-katarungan at hindi 
pagkakapantay-pantay laban sa anumang lahi, etnisidad, kinikilalang kasarian, sekswal na oryentasyon o kakayahan.

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

MGA DETALYE NG KALOOB
500 grant na may kabuuang $5 milyon ang 
ipamamahagi ayon sa sumusunod:
• 100 maliliit na negosyo sa bawat lungsod
• Bawat negosyo ay makakatanggap ng $10,000 na 
perang kaloob
• Ang panahon ng pag-apply ay Oktubre 3-16, 2022
• I-a-anunsiyo ang mga kaloob sa katapusan ng 
Nobyembre 2022 at igagawad sa Disyembre 2022

• Makukuha ang mga aplikasyon online sa
www.comcastrise.com

KWALIPIKASYON PARA SA KALOOB
Ang mga negosyo ay:
•Nakatatag nang mga tumatakbong negosyo nang 3 o mas 
marami pang taon

• May isa hanggang 25 empleyado
•Nasa sumusunod na mga heograpikong lokasyon para 
maging kwalipikado: 

Chicago, IL (Cook County); 
Miami, FL (mga County ng Miami-Dade at Broward);
Oakland, CA (Lungsod ng Oakland); 
Seattle, WA (mga County ng King at Pierce);
Washington, D.C. (Wards 1-8)

• Para sa buong listahan ng mga detalye ng pagiging 
kwalipikado bisitahin ang www.comcastrise.com 

KUNG ANG ISANG NEGOSYO AY HINDI KWALIPIKADO PARA SA COMCAST RISE INVESTMENT FUND, BUKAS ANG MGA 
APLIKASYON PARA SA MGA SERBISYO SA PAGBEBENTA AT TEKNOLOHIYA.
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