
Quỹ đầu tư Comcast RISE cung cấp hỗ trợ tài chính nhằm thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ thuộc sở 
hữu của người da màu (POC)do họ đang đối mặt với những thách thức của đại dịch.

Quỹ Đầu Tư này là bước phát triển mới nhất của Comcast RISE, viết tắt của “Representation, Investment, 
Strength, and Empowerment” (Đại diện, Đầu tư, Sức mạnh và Trao quyền). Đây là một sáng kiến kéo dài nhiều 
năm, trên nhiều phương diện được khởi động vào năm 2020 để giúp doanh nghiệp nhỏ của cộng đồng POC có cơ 
hội đăng ký nhận hỗ trợ từ các dịch vụ công nghệ và tiếp thị của Comcast Business và Effectv, bộ phận bán hàng 
quảng cáo của Comcast Cable.

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 mùa hè năm nay. Vào tháng Sáu năm 2020, Comcast NBCUniversal công bố phát triển một 
chương trình 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 tính dục 
hoặc khả năng.

Đã đến lúc
Đứng dậy và Hành động
Nộp đơn đăng ký ngay hôm nay.
ComcastRISE.com

CHI TIẾT VỀ KHOẢN TÀI TRỢ

600 khoản tài trợ với tổng trị giá 6$ 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 1 đến ngày 14 
tháng Mười năm 2021

• Các khoản tài trợ sẽ được công bố vào cuối tháng 
Mười Một năm 2021 và sẽ được trao vào tháng Mười 
Hai năm 2021

• Doanh nghiệp có thể đăng ký 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: 

Houston, TX (Quận Harris và Fort Bend); 
Miami, FL (Quận Miami-Dade và Broward);
Minneapolis-St. Paul, MN (Quận Anoka, Carver, 
Dakota, Hennepin, Ramsey, Scott và Washington); 
Oakland, CA (Thành phố Oakland); 
Seattle, WA (Quận King và Pierce);
Washington, D.C. (Quận 1-8)

NẾU KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN TÀI TRỢ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ COMCAST RISE, DOANH NGHIỆP CÓ 
THỂ ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ CHO CÁC DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VÀ TIẾP THỊ

http://www.comcastrise.com/
http://www.comcastrise.com/
https://www.corporate.comcast.com/commitment
http://www.comcastrise.com/
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