
Quỹ đầu tư Comcast RISE cung cấp các khoản tài trợ tiền tệ để giúp các doanh nghiệp nhỏ thuộc sở hữu của người da 
màu (POC) hoặc phụ nữ phát triển khi họ vượt qua những thách thức của đại dịch.

Quỹ đầu tư là một bộ phận mở rộng của Comcast RISE (Đại diện, Đầu tư, Sức mạnh và Trao quyền), sáng kiến nhiều 
năm, nhiều mặt được đưa ra vào năm 2020 để cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ thuộc sở hữu của POC hoặc phụ
nữ cơ hội đăng ký các dịch vụ tiếp thị và công nghệ từ Comcast Business và Effectv, bộ phận bán hàng quảng cáo của 
Comcast Cable. Comcast RISE cũng đã hợp tác với Ureeka để cung cấp cho người nhận tài trợ chương trình huấn 
luyện kinh doanh nhằm giúp xây dựng các kỹ năng tập trung vào nền tảng công ty, tăng khách hàng và ổn định tài 
chính. Trung tâm Tăng trưởng của Ureeka cung cấp góc nhìn tổng thể về các chỉ số tăng trưởng chính cho trang web 
của một doanh nhân.

Comcast RISE là một phần của sáng kiến Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập có tổng trị giá $100 triệu mà Comcast đã 
khởi động vào tháng 6 năm 2020. Comcast NBCUniversal công bố phát triển một kế hoạch toàn diện, kéo dài nhiều 
năm để phân bổ $75 triệu tiền mặt và $25 triệu chi phí truyền thông trong ba năm tới nhằm chống lại sự bất công và 
bất bình đẳng về chủng tộc, sắc tộc, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục hoặc khả năng.

Giờ đã đến
Giai đoạn phát triển
Đăng ký ngay hôm nay.
ComcastRISE.com

CHI TIẾT VỀ KHOẢN TÀI TRỢ
500 khoản tài trợ với tổng trị giá $5 triệu sẽ được 
phân phối như sau:
• 100 doanh nghiệp nhỏ tại mỗi thành phố
•Mỗi doanh nghiệp sẽ nhận được một khoản tiền tài 
trợ trị giá $10,000
•Thời gian nộp đơn đăng ký là từ ngày 3 đến ngày 16 
tháng 10 năm 2022
•Các khoản tài trợ sẽ được công bố vào cuối tháng 11 
năm 2022 và sẽ được trao vào tháng 12 năm 2022

• Đơn đăng ký được cung cấp trực tuyến tại
www.comcastrise.com

ĐIỀU KIỆN NHẬN TÀI TRỢ
Doanh nghiệp phải:
•Là doanh nghiệp đã thành lập và hoạt động được 3 
năm trở lên

• Có từ 1 đến 25 nhân viên
•Để đủ điều kiện, doanh nghiệp phải ở các vị trí địa lý 
sau: 

Chicago, IL (Quận Cook); 
Miami, FL (Quận Miami-Dade và Broward);
Oakland, CA (Thành phố Oakland); 
Seattle, WA (Quận King và Pierce);
Washington, D.C. (Khu vực 1-8)

• Để biết thông tin chi tiết về điều kiện nhận trợ cấp, 
vui lòng truy cập www.comcastrise.com 

NẾU DOANH NGHIỆP KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA QUỸ ĐẦU TƯ COMCAST RISE, ĐƠN ĐĂNG KÝ SẼ ĐƯỢC MỞ
CHO CÁC DỊCH VỤ TIẾP THỊ VÀ CÔNG NGHỆ.
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