Quỹ Đầu Tư Comcast RISE cung cấp các khoản tiền tài trợ nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ của Người Da
Đen, Người Bản Địa và Người Da Màu (BIPOC) phát triển trong khi phải 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), một sáng kiến kéo dài nhiều
năm, trên nhiều phương diện được khởi động vào năm 2020 để cho phép các doanh nghiệp nhỏ của cộng
đồng BIPOC 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 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.

CHI TIẾT VỀ KHOẢN TÀI TRỢ

ĐIỀU KIỆN NHẬN 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 1 đến
ngày 14 tháng 3 năm 2021

•

Các khoản tài trợ sẽ được công bố vào cuối
tháng 4 năm 2021 và sẽ được trao vào
tháng 5 năm 2021
Doanh nghiệp có thể đăng ký trực tuyến tại
www.ComcastRISE.com.

•

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: Atlanta, GA (các Quận Clayton,
Cobb, DeKalb, Fulton và Gwinnett); Chicago,
IL (Quận Cook bao gồm Thành phố Chicago);
Detroit, MI (gồm cả Hamtramck và Highland
Park, MI); Houston, TX (các Quận Harris và
Fort Bend); và Philadelphia, PA (Thành phố
Philadelphia và Thành phố Chester)
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KÝ NHẬN HỖ TRỢ TỪ CÁC DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VÀ TIẾP THỊ.

Giờ Là Lúc Vươn Lên
Đăng ký ngay hôm nay.
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